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Podziękowania

Książkę niniejszą napisałem już po przejściu na emeryturę. Wydać jej więc 
nie mogłem, tak przynajmniej stanowią przepisy, w normalnym trybie pracujące-
go na etacie pracownika naukowego i dydaktycznego w Instytucie Architektury  
i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Jedynym wyjściem było więc pozyskanie  
fundatora, który podjąłby się wyłożyć odpowiednie pieniądze na jej wydanie przez 
Uczelniane Wydawnictwa Naukowe. Szczególne zatem podziękowanie składam 
władzom Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie, która, mając w statucie  
zapisaną pomoc wszelkim inicjatywom zmierzającym do wzbogacania wiedzy na 
temat współczesnej wsi, zainteresowały się jej wydaniem. 

Podziękowanie składam także na ręce dziekana Wydziału Budownictwa,  
Architektury i Inżynierii Środowiska profesora dr. hab. Marka Lefika, który z od-
daniem poświęcił swój czas by książkę niniejszą wydać w Uczelnianym Wydaw-
nictwie Naukowym Politechniki Łódzkiej. 

Niezbyt sprawny w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami kompute-
rowymi emeryt w wieku zaawansowanym nie mógłbym podołać wszelkim trud-
nościom w fachowym zapisywaniu treści książki i łączenia tekstu z obrazami 
bez nieocenionej pomocy mojej córki Małgorzaty Magdziak-Błaszczyk, biegłej  
w posługiwaniu się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Jej też zasługą  
są zinwentaryzowane obiekty chłopskich chałup z okresu parcelacji realizowanej 
w ramach Ustawy o Reformie Rolnej z roku 1925.

Poczesne miejsce wśród adresatów podziękowania musi znaleźć także moja 
małżonka Emilia, z której światłych wielu rad korzystałem.

Wszystkim tym instytucjom i osobom autor składa serdeczne podziękowania.

Dr inż. arch. Marian Magdziak 
Profesor nadzwyczajny Politechniki Łódzkiej
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Od autora 

Zwykle tak bywa, że na jedną sprawę można spojrzeć z różnych punktów 
widzenia, zależnie od tego, na jaki aspekt chce się zwrócić szczególną uwagę. 
Często bywa także i tak, że pewne zagadnienia, zwłaszcza te ujmowane w uję-
ciu historycznym, w miarę pojawiania się nowych informacji na dany temat lub 
w wyniku głębszych studiów, wymagają kontynuacji i bardziej szczegółowego 
omówienia. Tak jest w przypadku mojej książki, którą pragnę oddać przyszłemu 
czytelnikowi. Książka ta opisuje i obrazuje w szeregu załączonych ilustracji prze-
miany, jakie zachodziły w sposobie programowania i kształtowania planu i archi-
tektury chłopskiej chałupy, na drodze do współczesnego domu rolnika. Obejmuje 
ona okres dwudziestego wieku, okres, w którym po uwłaszczeniu chłopów, chłop 
samodzielnie mógł kształtować swoje środowisko zamieszkania według swojej 
woli i na miarę swojego statusu materialnego. Samodzielnie nie oznacza wcale, że 
musiał polegać tylko na swoich umiejętnościach i inwestować w rozwój swojego 
gospodarstwa własne środki. Na różnych etapach ewolucji chłop mógł korzystać 
ze wsparcia organizacji społecznych, czy też z pomocy organizacyjnej, prawnej  
i finansowej Państwa. Nie jest to pierwsza próba całościowego ujęcia tego tematu. 
Próbę taką podjął już w latach osiemdziesiątych XX wieku Ignacy Felicjan Tło-
czek w książce pt. „Dom mieszkalny na Polskiej wsi”1. Pisze on w niej między 
innymi: Dokonana w tej książce próba całościowego zobrazowania szczególnych 
cech polskiego domu mieszkalnego na wsi jest pierwszą próbą wśród dotychcza-
sowych opracowań tego tematu (…). Zestawione z sobą obiekty pokazują nie tylko 
różny poziom, ale i linię rozwojową polskiego domu – od form najprostszych do 
funkcjonalnie i artystycznie doskonałych2. W rozdziale zatytułowanym „Dom 
wiejski i jego przemiany”3 autor opisuje historię przekształceń domu na wsi, koń-
cząc na fragmentarycznym opisie dorobku pochodzącym z doświadczenia, jakim 
była odbudowa wsi Piaseczno w latach 1945-1947. Było to zaledwie w połowie 
czasu na drodze ewolucji domu chłopskiego do końca XX wieku. Nieznane są 
powody, dla których autor zrezygnował z opisu dorobku projektowego Instytu-
tu Kształtowania Środowiska, a zwłaszcza z materiałów pochodzących ze stu-
dialnych opracowań na temat Wzorcowych Ośrodków Gminnych, wśród których 
znalazły się także projekty domów mieszkalnych dla rolników indywidualnych. 
Studia te zakończone zostały pod koniec lat 70. i materiały te znane były już dla 



8 Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika

interesujących się tą tematyką. Książka prof. Tłoczka ukazała się pięć lat póź-
niej.  Niniejsza publikacja jest nie tylko dalszym opisem przemian kształtu domu  
chłopskiego, doprowadzonym do końca ubiegłego wieku, ale także wzbogaceniem 
w treści i ilustracje już przedstawionego materiału w cytowanej książce I. Tłocz-
ka. Być może jej rozległość tematyczna, obejmująca, poza aspektem chłopskiej 
chałupy, także i inne tematy, jak problemy budownictwa dworkowego, mieszkań 
patronackich, domów w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR-ach), nie 
pozwalały autorowi nadmiernie rozbudowywać zakresu badań i studiów. Naturalną 
koleją rzeczy, następni badacze przemian domu rolnika zajmą się tym proble-
mem, bez konieczności wzywania ich do podjęcia tego trudu. 

Innym jeszcze elementem różniącym oba te opracowania jest wzbogacenie 
materiału o własne doświadczenia autora niniejszej książki, wynikające zarówno 
z badań nad architekturą ludową, jak i z praktyki zawodowej. Do grupy badań 
zaliczyć trzeba wyniki studiów nad regionalizacją form architektury ludowej,  
zawarte w reasumpcji KBN-wskiego grantu pod nazwą „Poszukiwanie współcze-
snej formy regionalnej architektury obszarów wiejskich, na przykładzie regionów  
kulturowych: Mazursko-Mazowieckiego i Podlasko-Lubelskiego”.4 W grupie 
drugiej znalazło się wiele projektów domów dla rolników indywidualnych, wyko-
nanych bądź to w biurach projektów, bądź też pochodzących z własnej, prywatnej 
działalności zawodowej autora jako architekta. 

Może zastanawiać niektórych zakres cytowań, zaczerpniętych z różnych 
dokumentów i źródeł. Zwykle podaje się je w przypisach, tych końcowych, lub 
umieszczanych bezpośrednio pod tekstem autorskim. Autor uznał, że włączenie 
ich w potoczysty rytm czytanego tekstu, czyni ten tekst bardziej przyswajalnym. 
Nie zwalnia to od obowiązku dokumentowania ich odpowiednimi przypisa-
mi, odnoszącymi się do zagadnień omawianych w poszczególnych rozdziałach  
i w liczbie ograniczonej tylko do ich zakresu. Taką zasadę autor przyjął w tym 
opracowaniu. Konsekwencją jej jest także numeracja poszczególnych ilustracji, 
ograniczona tylko do zakresu tematycznego poszczególnego rozdziału. 

Łatwo zauważyć, że przedstawienie materiału ilustracyjnego pokazane jest 
w niejednolitej formie graficznej, bez próby ujednolicenia go w autorskiej szacie. 
Jest to zabieg nieprzypadkowy; oddaje on bowiem specyfikę prezentacji projektów 
w takiej postaci, jaka dla danego okresu historycznego była uznawana za zgodną 
z panującą modą lub była szczególnym znakiem rozpoznawalnym projektanta.  
W pojedynczych przypadkach autor zmuszony był wykonać własne rysunki, 
gdyż materiał źródłowy nie był dostatecznie czytelny. Odnosiło się to głównie do  
rysunków zaczerpniętych z książki inż. Z.S. Celarskiego pt. „Zabudowa osad na 
tle reformy rolnej w Polsce” (1925 r.)5. 
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Nie można też pominąć szczególnego elementu, polegającego na zamieszcze-
niu w książce projektów studenckich. Autor był przecież pracownikiem naukowo-
-dydaktycznym wyższej uczelni architektonicznej, w której prowadził zajęcia  
dydaktyczne, związane z kształtowaniem architektonicznego obrazu wsi polskiej. 
Sam będąc miłośnikiem tradycyjnego jej obrazu, pragnął także, wspólnie z ze-
społem pracowników, ten sentyment zaszczepić także młodzieży akademickiej.  
I nie chodziło w tym uwielbieniu o bezkrytyczne stosowanie tradycyjnych  
wzorów we współczesnych rozwiązaniach architektonicznych, ale o takie kształ-
towanie postawy, by w projektach tych sprzęgać tradycję z nowoczesnymi  
wyzwaniami, jakie stawiają przed budownictwem na terenach wiejskich czasy współ-
czesne. Brak sentymentu dla tradycyjnego obrazu polskiej wsi, w tak artystycznej 
formie odbierany zarówno w malarstwie, jak i w literaturze dawnych czasów,  
spowodował niebywałe zeszpecenie jej obrazu w powojennej praktyce inwesty-
cyjnej na terenach wiejskich. W działalności dydaktycznej autor wykorzystał 
swoje studia nad architekturą wernakularną, architekturą polegającą na twórczym 
przetwarzaniu tradycyjnych form architektury ludowej we współczesnym budow-
nictwie na terenach wiejskich. Wiele jego publikacji na ten temat znalazło się  
w szeregu wydawnictw uczelnianych, a także w sprawozdaniach z różnych  
seminariów i konferencji naukowych poświęconych architekturze na terenach  
wiejskich. Temat ten był także przedmiotem referatu zgłoszonego przez autora na 
Międzynarodową Konferencję w Montrealu (Kanada) w 2001 roku6. 

Przypisy
1 Ignacy Tłoczek, Dom mieszkalny na Polskiej wsi. Państwowe Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1985.  
2 Ibid., s. 11.
3 Ibid., ss. 27-39.
4 Marian Magdziak, Poszukiwanie współczesnej formy regionalnej architektury  

obszarów wiejskich na przykładzie regionów kulturowych: Mazursko-Mazowieckiego  
i Podlasko-Lubelskiego.  Projekt badawczy  nr 7T07F 002 13; umowa nr 523/T07/97/13, 
Komitet Badań Naukowych KBN, Warszawa 1999. 

5 Zdzisław Celarski, Zabudowa osad na tle reformy rolnej w Polsce, Warszawa 1938.
6 Marian Magdziak,   Architectural  designing  in Vernacular  Poland,  Międzynarodowa  

Konferencja  pod nazwą: Twentieth century Vernakular  Architecture: Assessment and 
Prospect, Kanadyjski Komitet Narodowy ICOMOS w Montreal/Kanada, 01-06.10.2001 r.
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Wstęp

Motto:
Do liczby budynków wiejskich należą domy tych ludzi, którzy wieś 

składają, to jest włościan. Ta część najliczniejsza narodu, która jest siłą  
i bogactwem, wsparciem i ramieniem Monarchów naszych, nas zaś samych 
pierwszym dobroczyńcą; Ta część, która potrzeby nasze opatruje, do wygód 
dopomaga, zbytkom dodaje, a razem się i gorszy, zapomniana w tym dziele 
być nie powinna1. 

W 1967 roku ukazała się na rynku księgarskim książka pt. „Od chłopa do 
rolnika” – Pamiętniki2. Jest to zbiór kilkudziesięciu pamiętników, wybranych 
spośród 5475, które w 1961 r. wpłynęły, na ogłoszony przez: Związek Młodzie-
ży Wiejskiej, Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, Komitet Badań nad Kulturą 
Współczesną i Zakład Socjologii Wsi PAN Wielki Konkurs na pamiętniki młodego 
pokolenia wsi Polski Ludowej. Przedmową zaopatrzył książkę Józef Chałasiński, 
a obszerny wstęp do niej napisała Eugenia Jagiełło-Łysiowa. 

Tytuł mojej pracy „Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika” 
nawiązuje do tytułu tego wydawnictwa. Podobnie bowiem jak nazwa „chłop”, 
kojarzy się z pańszczyzną, z pogardą dla człowieka, a także z pogardą dla  
środowiska wiejskiego, a słowo „rolnik” ma wydźwięk pozytywny i kojarzy się  
z nowoczesnością, tak nazwa „chałupa” kojarzona jest z ubogim mieszkaniem 
pańszczyźnianego chłopa, a opozycyjna do niej nazwa „dom rolnika” z mieszka-
niem dźwigającego się z biedy współczesnego rolnika. 

W analizie wspomnianych pamiętników Eugenia Jagiełło-Łysiowa zajmuje 
się przede wszystkim problemem przewidywanej zmiany struktury rolnej polskiej 
wsi, od tradycyjnego traktowania pracy na roli, nie jako zawodu, ale losu. Współ-
czesna młodzież wiejska odczuwa ten problem nader boleśnie. Trzeba pamiętać, 
że pamiętniki pisane były akurat pod wpływem korzystnych zmian, jakie nastąpi-
ły w polityce rolnej państwa polskiego po pamiętnym roku 1956, kiedy to w okre-
sie pierwszych lat 50. nastąpiła silna, a nawet brutalna polityka zmiany struktury 
rolnej, polegającej na upaństwowieniu gospodarki rolnej w myśl ideologii narzu-
conej nam przez Sowietów. Częściowe odejście od tej polityki i zwrócenie uwagi 
władz na rodzinne gospodarstwa rolne, dawało nadzieję na znacznie znośniejszą 
egzystencję ekonomiczną i społeczną tej grupy mieszkańców wsi. 
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W pamiętnikach wybija się na pierwszy plan poczucie ogromne-
go spadku prestiżu chłopa, sprowadzającego się do braku poszanowania  
zawodu człowieka – rolnika, oraz poszanowania rolniczej pracy. Opinie te 
zaprawione są niekiedy nutą buntu lub goryczy. Świadomość deprecjacji tej 
warstwy społecznej jest tym boleśniejsza, że, jak wspomina J. Chałasiński 
w przedmowie do książki, zawód rolnika był traktowany dawniej na równo 
z klasą rycerską. Powołuje się na zapis Galla Anonima o strukturze spo-
łecznej Polski sprzed tysiąca lat: Najstarszy nasz kronikarz, Gall Anonim  
w swoim obrazie naszego kraju rozróżniał dwie klasy ludności: „wieśnia-
ków pracowitych”, (rustici laboriosi) i „rycerzy walecznych” (milites bellicosi)3. 
Tysiącletni proces staczania się prestiżu wieśniaka przebiegał powoli, ale 
skutecznie. Spychał go na coraz to niższy poziom w hierarchii społecz-
nej państwa szlacheckiego, by w końcowym okresie jego kształtowania 
się, a więc w okresie magnackiej oligarchii i wspartej o nią szlacheckiej 
klienteli, umocnić społeczno-kulturową strukturę, mającą wyraz w po-
dziale na dwie sfery – sferę pańskiego życia, wolnego od konieczności  
pracy fizycznej, gospodarczo-utylitarnej, oraz sferę pracy fizycznej, utyli-
tarnej, chłopskiej. U podstaw pauperyzacji „wieśniaków pracowitych” legło  
powstawanie, już w połowie XV wieku, pańszczyźnianych folwarków.  
Dotychczasowi rycerze, jak pisze w swej książce pt. „Od osady słowiańskiej 
do wsi współczesnej” Józef Burszta4, przekuwają miecze na pługi, osia-
dają na stałe na folwarkach i stają się odtąd ziemianami, czyli szlachtą5. 
Czynszowa odtąd gospodarka zamienia się na gospodarkę pańszczyźnianą, 
trwającą ponad trzysta lat, strącając „wieśniaków pracowitych” na nizi-
ny społeczne, pozbawionych praw do ziemi chłopów pańszczyźnianych. 
Stąd też uzasadnione staje się pragnienie ucieczki od samej nazwy „chłop”,  
skojarzonej z takimi ocenami, jak: Chłop, to jakby był najgorszy; Chłop,  
to takie poniżające; Chłop, to jest po chamsku; Chłop to jest cham; Chłop 
z wioski, cham najgorszy;6 do nazwy „rolnik”, jako lepszej dla pracującego 
na roli, uzasadniając to racjonalnie zawodowo: Rolnik, bo pracuje na roli; 
Rolnik, bo jego zawód to rola; Rolnik, bo to termin bardziej nowoczesny; 
Rolnik, bo to prawdziwy gospodarz; Rolnik, bo musi mieć odpowiednią 
szkołę i posiadać odpowiednie wiadomości z tej dziedziny7.

Podobnie rzecz się ma z semantycznym postrzeganiem obrazu, wywoły-
wanym przez określenia: chałupa vs dom. Wedle „Małego Słownika języka  
polskiego”8 – Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994, hasło „chału-
pa” ma następujące wyjaśnienie: chłopski dom mieszkalny, zwykle drewniany9.  
W tym samym słowniku, obok hasła „chałupa” istnieje jeszcze jedna definicja tego  
hasła – „chata”: chłopski dom mieszkalny, zwykle drewniany, kryty słomą,... kur-
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na, bez komina i przewodów dymnych10. W przytoczonych tu definicjach pojawia-
ją się jeszcze dwie dodatkowe nazwy kojarzone z określeniem „chałupa”: „chata” 
i „dom”, znaczeniu których też kilka słów należy poświęcić. Zygmunt Gloger 
w Encyklopedii Staropolskiej11 podaje następującą definicję słowa „chałupa”: 
Chałupa, nazwa słowiańska domu mieszkalnego (…). Dziś lud polski pospolicie 
używa tylko wyrazu chałupa i izba, chata zaś jest wyrazem książkowym, a ludo-
wym tylko na Rusi. Z pojęciem chałupy łączy się ubóstwo domowe i znaczenie 
najprostszego i starego typu domów mieszkalnych ludu polskiego12. Pod hasłem 
„chata” Gloger pisze: Chata, chać, to to samo co chałupa, która jest (jak już to 
pod wyrazem chałupa napisano) ludowym powszechnym wyrazem, chata zaś jest 
w języku polskim wyrazem więcej książkowym13. Ten sam Gloger w innej swojej 
książce pt. „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce”14 obja-
śnia wyraz „chałupa” na jednej tylko stronie, podczas gdy hasłu „chata” poświęca 
strony od 97 do 186, zgodnie z przyjętą przez niego zasadą, że jest to książko-
we użycie tego słowa. Nie jest jednak w egzekwowaniu tej zasady całkowicie 
konsekwentny, bo na wielu stronach używa, przy podpisywaniu rysunków czy 
fotografii, nazwy „chałupa”, a nie literackiego wyrażenia –„chata”. Warto jesz-
cze zwrócić uwagę na jeszcze innego autora, który nazwie „chata”, w literackim,  
a więc opisowym ujęciu, poświęcił obszerne studium w książce pt. „Chata polska 
– studium lingwistyczno-archeologiczne”,15 (w:) Pamiętnik fizjograficzny, 1884, 
w którym to Jan Karłowicz, bo to o nim jest mowa, przedstawia, w historycznym 
ujęciu, opis sposobu zamieszkiwania człowieka, począwszy od lepianek, aż do 
opisu najczęściej stosowanych typów współczesnych mu chat polskich. On też 
skłonny jest stosować wymiennie nazwy chałupa i chata w swojej dysertacji jako 
mieszkania prymitywnego. Nazwę chata wywodzi od pierwotnej lepianki gaconej 
z gałęzi i oblepianej gliną. Zwyczaj budowania takich chat z chrustu przetrwał 
do naszych czasów – pisze Karłowicz – że zaś grodzić w ten sposób nazywa się 
gacić, hacić, jest więc bardzo prawdopodobne, że nazwa chaty od hacenia, czyli 
gacenia, pochodzi. 

Omówienia domaga się także słowo – „chata”, kojarzona także ze słowem 
chałupa, a nawet stosowana zamiennie dla oznaczenia mieszkania ubogiego rol-
nika. Należy jednak w tym przypadku zwrócić uwagę na specyficzny wydźwięk 
tego określenia. W naszym współczesnym rozumieniu słowo chata ma wydźwięk 
optymistyczny, nacechowany ciepłem ogniska domowego, szczęśliwym bytowa-
niem. Słowo „chata” pojawia się często dla określenia pewnych stanów emocjo-
nalnych człowieka i to nie tylko mieszkańca wsi – chłopa czy rolnika. Powiedzonko 
„moja chata z kraja” nie oznacza lokalizacji chłopskiej chałupy poza fizycz-
ną wsią, ale wypowiadane jest dla określenia naszego braku zainteresowania 
czymś lub niechęcią wyrażenia swojej opinii w jakiejś sprawie. Podobnie się ma  
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sprawa z użyciem słowa „chata” w sytuacji, gdy chcemy wyrazić ochotę do  
powrotu do domu, nie ważne czy to będzie chałupa wiejska, czy mieszkanie  
w miejskim bloku mieszkalnym, ale rozumianego jako ognisko domowe, rodzi-
na, i rodzinna atmosfera. Jak ciepło wybrzmiewa powiedzenie, że „wraca się do 
swojej chaty”. A to niestety nie ma nic wspólnego z dawnym losem pańszczyźnia-
nego chłopa, zepchniętego na najniższe pokłady ludzkiego bytowania. My jednak 
pozostańmy przy nazwie „chałupa” jako tej, która wyraźnie kładzie nacisk na 
fizyczną stronę tego określenia.

Podobnie jak w przypadku przeobrażeń w dziedzinie struktury rolnej, wy-
rażającej się przejściem od niezawodowego miana chłopa, do uzawodowionej  
pozycj, rzecz się ma z przekształcaniem się mieszkania na wsi, od zwykłej chału-
py chłopskiej, do współczesnego domu pracującego w zawodzie rolnika. Mimo że 
analiza wspomnianych pamiętników, przeprowadzona przez autorkę książki Eu-
genię Jadwigę Łysiową, odnosi się głównie do problematyki ściśle społecznej 
strony stanu powojennego rolnictwa na wsi polskiej, wątek sposobu zamieszka-
nia i domu wiejskiego – chałupy – jest zauważalny, ale z uwagi na charakter 
socjologiczny analizy nie został, i słusznie, podniesiony do rangi równorzędnej  
z socjologiczną stroną analizy. Tą analizą zająć się powinni specjaliści innych, niż 
socjologiczna, branż. 

W cytowanej książce J. Chałasiński pisze: Dom rodzinny to stara chata o 
jednej izbie, będącej jednocześnie kuchnią i pokojem mieszkalnym dla wszyst-
kich16. A jak przedstawiała się sytuacja mieszkaniowa wiejskiej społeczności,  
w świetle pamiętników, niech zaświadczą te oto, krótkie z nich, wypisy:
– Dzisiejsza wieś przechodzi okres przeobrażenia. (Lata przełomu 1956/1961 
p.m.) Ludzie nie chcą mieszkać i żyć, jak przed laty, w nędznych i ciasnych  
pomieszczeniach, przeważnie w jednej izbie. Chcą żyć nowocześniej, lepiej i zdro-
wiej (…). Przedwojenne chaty pod strzechą zupełnie nie godzą się z dzisiejszymi  
wymaganiami ludzi, z wymaganiami zdrowia i zasad higieny. Pam. Nr 3571  
Chcę być dobrą gospodynią ur. 1933, 3 ha17.
– Było nas razem 7 osób w pomieszczeniu o pow. 20 m2. Mieliśmy jedno miejsce 
z kozami i krową (…). Pachnie mi na wsi chleb. Pam. Nr 3795 rolnik-robotnik  
ur. 193918. 
– Widzę, że teraz lepiej każdemu się powodzi. Szczególnie tym, którzy gdzieś pra-
cują i mają trochę ziemi. Mają radia, rowery, nierzadko motocykle, ładne ubrania 
i meble. Lubią dobrze zjeść i czasem zaglądać do kieliszka. Ale domów to nie ma 
ładnych w naszej okolicy. Styczeń 1956. Kołchoźnica z Lubelskiego – tytuł autorki 
urodzonej w 1930 r. Pam. Nr 375419. 
– Każdy chce dzisiaj lepiej mieszkać, widać powstające coraz to nowe budynki 
inwentarskie i domy, ale architektura budynków wiejskich razi oko (...). 
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Ludzie budują domy bardzo niewygodne. Jest kilka budynków wybudo-
wanych w ostatnich latach i prawie w żadnym nie ma pomieszczenia na  
łazienkę, spiżarkę. U ojca tyrana. Pam. Nr 3406 dziewczyna ur. w 1940 r. 
wykształcenie średnie 20.
– Od wyzwolenia siedzimy przecież w jednej izbie, nad którą wali się dach,  
a widoków na lepsze na razie nie ma. 1961, Blisko autostrady. Pam. Nr 2496 
dziewczyna ur. w 1943 r.21 
– Dom ten stary, drewniany, jeden pokój, kuchnia, sień, komora i obora pod  
jednym dachem. W pokoju mamy podłogę, … w kuchni zaś podłoga – glina…. 
Maryla z synkiem. Pam. Nr 992. Kobieta ur. w 1936 r.22 
– Dlatego też i ten pamiętnik może byłby uważniej pisany i o wiele dłuższy,  
gdybym go pisał w normalnych warunkach i gdyby ojciec nie patrzył na mnie 
krzywym okiem. Wiem, że powiecie, że trzeba było iść do drugiego mieszkania 
(izby p.m.) i tam w samotności pisać, otóż chętnie byłbym to uczynił, lecz niestety, 
jest to u mnie niemożliwe, gdyż posiadam tylko mieszkanie jednoizbowe. Ciekawy 
świata. Pam. nr 2712, rolnik ur. w 1941 r.23 
– Mieszkamy już w chałupie, nie można inaczej nazwać naszego mieszkania. Jest 
jakiś ciągle przeciekający dach. Gdy tylko pada deszcz, mieszkanie napełnia 
się wodą, wtedy w ruch idą wszelkie garnki, miednice, kotły, talerze i wszystkie 
inne naczynia, jakie mamy. 1951 r. Rodzinka nasza prawie co rok się powiększa.  
W dwu izbach, gdzie jest jeszcze ciotka i dziadek z babcią, jest nam niezmiernie 
ciasno. Pełno łóżek, jak w szpitalu, śpimy na stole i pod stołem. Pod stołem stoi 
łóżko, żeby mniej miejsca zajmowało. 1947 r. Kocham życie na wsi. Pam. nr 1710. 
Dziewczyna ur. w 1943 roku jako 11-ste dziecko24.
– Maj 1957. Dziura w suficie się powiększa, Jest już taka duża, że w nocy swo-
bodnie można oglądać gwiazdy, będąc w mieszkaniu. Jest bardzo romantycznie…. 
Dobrze, że teraz jest lato. Pamiętnik jak wyżej25. 
– Listopad. Wynajęliśmy mieszkanie u sąsiada. W naszym domu nie sposób się 
pomieścić Mieszkamy na komornym, jakie to przykre. Komornicy… jak w książce 
W. Orkana. Kiedyż spełni się marzenie o własnym domu26.

Jak z przeglądu przedstawionych tu tekstów wynika, nazwy chałupa, chata 
nie są jedynymi określeniami opisującymi siedlisko rodziny chłopskiej. Pojawia 
się jeszcze inna nazwa – „dom”. W tytule tej książki jest takie określenie – „dom 
rolnika” – jako drugi człon jej tytułu. W pamiętnikach pojawia się ten wyraz też 
dość często, przykładem zdanie: Dom ten stary drewniany. Czyżby pamiętnikarka 
opisująca stan w jakim mieszka nie ujawnia w ten sposób tęsknoty za zamiesz-
kaniem w czymś porządniejszym niż chłopska, biedna chałupa? Sięgnijmy w 
tym miejscu do jeszcze jednej z definicji, określającej sposób zamieszkiwania –  
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określenia nazwy – „dom”. Jest ono konieczne już nie tylko, że nazwa dom zamien-
nie stosowana bywa do nazw: chałupa czy chata, ale przede wszystkim dlatego, że 
nazwa dom pojawiła się w tytule niniejszej książki. I znowu sięgnijmy do Z. Glo-
gera, który we wspomnianej już wcześnie książce pt. „Budownictwo drzewne…” 
tak oto wywodzi nazwę i pochodzenie słowa – „dom”, posługując się tekstem Jana 
Karłowicza: On bowiem wywodzi nazwę, między innymi, od łacińskiej nazwy 
domus i greckiej nazwy – doma i stwierdza, iż w dobie piastowskiej i jagielloń-
skiej, „dom” miał już znaczenie dzisiejszego dworu i dworku, był mieszkaniem 
mieszczanina w mieście, a możniejszego szlachcica na wsi, był domem względ-
nie wielkim, bo na stawianie domów pozwalali sobie tylko możniejsi. I właśnie  
w takim znaczeniu użyte jest to słowo dom w tytule, przypisując w ten sposób  
nazwę „dom” wyzwolonemu z biedy ubogiego chłopa, zamożnemu rolniko-
wi. Znaniecki, publikując listy chłopów polskich w swojej książce pt. „Chłop  
Polski”,27 przytacza taki oto jego fragment, który dobrze ilustruje postawy  
chłopów w tym względzie: Teraz donoszę ci, że Jan Głuchy wrócił z Ameryki  
i zamierza postawić dom w ogrodzie blisko Stasia. Zanim wrócił, jego żona chcia-
ła zbudować coś w rodzaju chałupy28. W takim stanie rzeczy, kiedy wyjaśnio-
ne zostały znaczeniowe konotacje powyższych określeń, przyjęcie, jako pierw-
szego członu tytułu „chałupa”, w tym przaśnym semantycznie znaczeniu tego  
słowa, wydaje się być trafne. Sami chłopi zresztą zdają sobie doskonale spra-
wę z tego, że żadna inna nazwa jak „chałupa”, nie określa najtrafniej warunków,  
w jakich chłop pańszczyźniany musiał mieszkać. Natomiast określenie – „dom 
rolnika” – przywodzi wyobrażenie nowoczesnego domu rolnika, mającego aspi-
racje zamieszkiwać w nowocześnie urządzonym budynku mieszkalnym, zgodnie 
z obowiązującymi współcześnie standardami higieniczno-sanitarnymi i użytko-
wo- funkcjonalnymi.

Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób należy określić moment, kiedy  
z chłopskiej chałupy chłop przenosi się do swojego bogatszego domu jako rol-
nik? Już samo stwierdzenie, że dom był względnie wielki, oznacza większą kom-
plikację funkcji, niż ta występująca w domu rodzinnym chłopa, o którym pisze  
w przedmowie J. Chałasiński, że jest to stara chata o jednej izbie, będącej jed-
nocześnie kuchnią i pokojem mieszkalnym dla wszystkich. Znaczy to, że musiały  
występować osobne pomieszczenia, uwzgledniające złożoną strukturę rodziny, 
oraz zróżnicowane potrzeby z zakresu higieny, każdorazowo zależne od pozio-
mu rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego grupy społecznej w danym okresie.  
Wydaje się w tym kontekście, że głównym wyznacznikiem decydującym o awansie 
chałupy do miana domu mieszkalnego jest status materialny rodziny chłopskiej. 
Tak długo bowiem jak rodzina chłopska, gospodarująca na określonym areale 
ziemi, zdolna jest jedynie do zaspokojenia własnych potrzeb życiowych, a nie 
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wytwarza nadwyżek produkcyjnych, pozwalających na zyskowną sprzedaż wy-
twarzanych produktów, zwiększając w ten sposób zamożność gospodarstwa, dom 
mieszkalny takiego gospodarza pozostawać będzie ”chałupą” i to niezależnie, czy 
zysk pochodzący ze sprzedaży będzie pozwalał jedynie na zwiększenie dobytku 
w sferze gospodarczej strony siedliska i dbałości o racjonalne zagospodarowanie 
tej strefy. Dopiero gdy zysk z prowadzonego gospodarstwa pozwoli gospodarzowi, 
poza rozbudową strefy gospodarczej, część dochodów wykorzystać na poprawę 
warunków mieszkaniowych, będziemy mogli nazwać to mieszkanie – „domem 
dla rolnika”. Oczywiście te okoliczności zdarzać się mogą i będą w różnym  
czasie, zależnie od możliwości wytwórczych poszczególnych rodzin chłopskich, 
a ta zależeć będzie od ich zamożności. Dlatego można zaryzykować twierdzenie, 
że zdarzały się takie momenty już w czasach międzywojennych, w przypadku 
zamożniejszych chłopów, jak i w czasie powojennym, a zwłaszcza w okresie krót-
kiej prosperity w „okresie Gierkowskim”. 

Praca niniejsza opisuje przemiany w sposobie zamieszkiwania rodziny wie-
śniaczej na przestrzeni XX wieku. Rzecz prosta początkowym elementem tego 
opisu musi być stan, jaki dotrwał do początków tego wieku. W tym obrazie utrwa-
lił się bowiem schemat budynku mieszkalnego, wywodzący się nawet sprzed  
kilku wieków, zważywszy na fakt niezmiernie powolnych przemian w tej dziedzi-
nie, na wsi polskiej. 
Ale ten problem omówiony będzie na kolejnych stronach tej książki. 
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Rozdział 1

Chałupa XIX-wieczna jako punkt wyjścia do badań

Andrzej Basista w książce pt. „Opowieści budynków-architektura czterech 
kultur”1 stwierdza niewątpliwie słusznie: Z natury swojej architektura powszech-
na, a do takiej należy zaliczyć budownictwo ludowe, pozostaje konserwatywna. 
Rozwija się ona zawsze na zasadzie ewolucji i długotrwałego procesu elimina-
cji pomyłek2. Potwierdzenie tego zjawiska można znaleźć w wielu dawniejszych  
publikacjach. Ludwik Puszet3 pisze: Raz ukształtowany plan narzuca pokoleniom 
po pokoleniach przywyknienia, zasady gospodarstwa domowego, obyczaje. I dla-
tego trwa, trwa nawet wtedy, gdy zmienią się warunki, którym zawdzięcza swój 
początek4. Józef Ign. Kraszewski w dziele swoim pt. „Sztuka u Słowian…”5, pisze 
zaś tak o powolnych zmianach w sposobie budowania chaty polskiej: Ze wszyst-
kich pomników budownictwa, najmniej zmienionym, od czasów niepamiętnych, 
najstarożytniejszym jest nie dwór, który się co chwila, naśladując pałace, prze-
kształcał, ale chata dziś może dopiero poczynająca nowej nabierać fizjonomii6. 
Stąd uzasadnione jest stwierdzenie, iż chałupa przełomu XIX i XX wieku jest 
wiernym odbiciem sposobu użytkowania i jej rozplanowania, sięgającym kilku 
minionych stuleci. Ta powolność przemian dyktowana była zarówno zwyczajem, 
chociaż i warunki ekonomiczne włościan odgrywały niebagatelną rolę. Trzeba 
było dopiero doczekać się polskiemu chłopstwu zniesienia pańszczyzny, a potem 
uwłaszczenia, co nastąpiło definitywnie dopiero w drugiej połowie XIX wieku,  
by sytuacja zdecydowanie się zmieniła. Gloger zanotował te zmiany w swojej książ-
ce „Budownictwo drzewne...”7, pisząc: Wieś Złotoryja nad Narwią dwie mile od  
Jeżowa w parafii Tykocińskiej. Przed uwłaszczeniem w roku 1864 składała się z 50 
chat jednoizbowych, starych, bo przeważnie z XVIII wieku pochodzących, przez 
dwór za czasów pańszczyzny chłopom złotoryjskim zbudowanych8. W 1904 r. 
pojechał tam Gloger z fotografem Zygmuntem Skrobańskim zrobić zdjęcia i za-
notował: znalazłem tam nie 50 lecz około 60 domów kmiecych, ale w tej liczbie 
już tylko dwa, jak się chłopi wyrażali „pańszczyźniane” tj. jednoizbowe dawne. 
Wystarczyło 40 lat od uwłaszczenia włościanom do przebudowania prawie całej 
wsi na domy dwuizbowe typu drobno-szlacheckiego9. Stąd też nie trudno będzie 
zauważyć, przeglądając bogatą w tym względzie literaturę przedmiotu, że od stu-
leci obraz chałupy chłopskiej nie ulegał znaczącym przemianom. Nic zresztą nie  
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motywowało pańszczyźnianego chłopa do tego, by komfort mieszkania popra-
wiać. Nie motywowało go przede wszystkim ubóstwo, wynikające z podległości 
od pańszczyźnianego pana, który powinności pańszczyźniane wyznaczał w opar-
ciu o zasobność chłopskiej zagrody. Nic więc dziwnego, że tych powinności chłop 
starał się tym sposobem uniknąć. Funkcja zatem chałupy była prosta, nieskompli-
kowana, a ulegała komplikacji dopiero wtedy, gdy na to warunki ekonomiczne po-
zwalały. Przyśpieszenia nabrały dopiero po zniesieniu pańszczyzny, a zwłaszcza 
po uwłaszczeniu chłopów. A ponieważ uwłaszczanie chłopstwa przebiegało  
różnie w trzech zaborach, różne były także punkty startu, nadające sensu ewen-
tualnej poprawie warunków zamieszkania. Zresztą te zmiany, o ile zachodziły, 
dotyczyły głównie gospodarczej strony gospodarstwa chłopskiego, w mniejszym 
stopniu dotykając sfery mieszkaniowej. Niemniej one następowały i im wła-
śnie poświęcone będą uwagi, dotyczące chłopskiej chałupy, jej funkcjonalnemu  
rozmieszczeniu pomieszczeń i jej wyrazowi architektonicznemu.

Literatura przedmiotu jest dość bogata w tym zakresie, ale nie będzie ona 
zbyt szeroko w tym opracowaniu prezentowana. Powołamy się jedynie na te nie-
zbędne jej elementy, które mogą okazać się istotne dla formułowania postulatów, 
odnośnie do ewentualnego sposobu planowanych nowych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych. Punktem wyjścia będzie więc ukazanie najbardziej powszechnych  
przykładów ludowego budownictwa mieszkaniowego, z którymi chłop polski 
zżył się od wieków i do nich przywykł. Źródłem podstawowym, którym będziemy 
się posługiwali w tym względzie będą wyniki prac badawczych, jakie ukazały się 
w Polsce przed rozbudzeniem się świadomości społeczeństwa polskiego w zakresie 
zmian kształtowania chłopskiej chałupy.

Będą to następujące pozycje:
Piotr Świtkowski: Budowanie wiejskie dziedzicom dóbr y possessorom  

toż wszystkim jakążkolwiek zwierzchność po wsiach y miasteczkach mającym do 
uwagi y praktyki podane, Wyd. Artyst. i Film., Warszawa, 1978 (przedr.) oryg. 
Warszawa, 1782, druk. M. Groell,

Sebastian Sierakowski: Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania 
i budowania, Kraków, 1812, Drukarnia akademicka,

Józef Ignacy Kraszewski: Sztuka u Słowian…, 1860,
Jan Karłowicz: Chata polska – studium lingwistyczno-archeologiczne, (w:) 

Pamiętnik fizjograficzny, Warszawa1884,
Zygmunt Gloger: Encyklopedia Staropolska – ilustrowana, Wiedza Powszech-

na, Warszawa, 1978,
Zygmunt Gloger: Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej  

Polsce, Warszawa, 1900-1903,
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Zygmunt ks. Czartoryski: O stylu krajowym w budownictwie wiejskim.  
Poznań 1896,

Henryk Oskar Kolberg: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. 33 tomy, Kraków, 
wydane w latach 1857-1890,

Franciszek Piaścik: Krótki Zarys Historii Architektury, Państwowe Wydaw-
nictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1957, 

Franciszek Piaścik: Krótka charakterystyka tradycyjnych form architektu-
ry ludowej, (w:) Ze studiów nad budownictwem wiejskim, Instytut Urbanistyki  
i Architektury. Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury, Rok VI, Zeszyt 1/16. 
Wydawnictwo Budownictwo i Architektura, Warszawa 1957, 

Władysław Matlakowski: Budownictwo ludowe na Podhalu. Kraków.  
Nakładem Akademii Umiejętności 1892. 

Nieocenionym będzie w tym przypadku dzieło Zygmunta Glogera pt.  
„Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce”. Nie obędzie 
się bez tego, by nie wspomnieć o warunkach zamieszkiwania chłopów polskich 
za czasów pańszczyźnianych. Wspomnienia o nich zaczerpnięte zostały z relacji 
cudzoziemców, podróżujących po Polsce. Dowiadujemy się z nich o kondy-
cji budownictwa wiejskiego w końcówce XVII wieku oraz o warunkach ludzi 
żyjących we wiejskich chatach: W opisach podróży cudzoziemców po dawnej 
Polsce, znajdujemy notowane nieraz ich spostrzeżenia o budownictwie naszego 
ludu, które aczkolwiek nie mogą mieć zalet dokładności i muszą być przesad-
ne, posiadają jednak względną wartość nie pozwalającą nam na ich pominię-
cie. Pierwszym jest Ulryk Werdum, który w latach 1670-1672 jako zagraniczny 
ajent polityczny, dużo kręcił się po Polsce, robiąc mnóstwo notatek w rodzaju 
dziennika swych podróży. Chałupy chłopskie – powiada on – dzielą się zwykle 
na trzy części. Pierwsza część przez którą się wchodzi do domu, jest to stajnia, 
druga izba, z niej z boku wczołgać się można do trzeciej dziury, którą zowią  
komorą. Piece w pokojach umieją stawiać wcale dobrze. Po wsiach zaś są izby 
jak arki Noego, bo w nich przy piecu gromadzą obok ludzi także konie, krowy,  
cielęta, owce, świnie, kury, gęsi i wszystkie inne żyjące zwierzęta, które się w domu 
znajdują wydając odor osobliwy (wg Liskiego, Cudzoziemcy w Polsce, s. 101)10. 

Podobny obraz opisywali w słowach krytycznych, kierowanych pod adresem 
rządzących co światlejsze postaci dawnej Rzeczypospolitej, wzywając do zaradze-
nia temu okropnemu stanowi rzeczy. Wśród nich byli m.in. X. Piotr Świtkowski,  
jezuita i redaktor pism warszawskich, który w swoim dziele pt. „Budowanie wiej-
skie dziedzicom dobrym possessorom toż wszystkim jakążkolwiek zwierzch-
ność po wsiach i miasteczkach mającym do uwagi y praktyki podane”11 
 pisze, zwracając się do króla, któremu swoje dzieło dedykuje – Do Najjaśniejszego 
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STANISŁAWA AUGUSTA Króla Polskiego i Wielkiego Xięcia Litewskiego:  
Po wsiach owszem i miasteczkach naszych dotąd jakby nie dla ludzi do mieszkania 
przeznaczonych, i krajowi tak biedną dających postać, powstając budowy niezli-
czone, ozdobne, trwałe, od zniszczenia nagłego bezpieczne, a ludność i wygody  
wewnątrz mnożące, będą razem to znakiem lub środkiem niepoślednim szczęśli-
wości powszechnej…12. 

Z gorącym apelem zwraca się z kolei do Panów, odpowiedzialnych za los 
swoich poddanych, dla których uwagi o budowaniu kieruje, i pisze: Dopieroż co 
za pociecha dla Panów, że oświeciwszy się wprzód sami, będą mogli być prze-
wodnikami we wszelkim budowaniu poddanym swoim, którzy są jedyną obfito-
ści ich i szczęścia przyczyną, do wygodnego ich mieszkania… Widząc ich piękne  
i wygodne budynki, zamiast okropnych wśród błota i gnoistej kałuży, walących 
się chat, i nie godnych, żeby w nich bestie, dopieroż mieszkali, i gnili za życia  
ludzie, patrzeć na poddaństwa swego w zdrowych i wygodnych mieszkaniach, 
mnożącą się liczbę, która nie tylko na nich robić będzie z ochotą, jak na Panów, 
ale też kochać ich, jak dobrych ojców i sprawców pomyślności swojej13. 

Trzydzieści lat później Sebastian Sierakowski, także jezuita i wysoki urzędnik 
w hierarchii kościelnej, podejmie tematykę budownictwa na terenach wiejskich,  
w książce pt. „Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budo-
wania”14, wydanej w Krakowie w 1812 r. W rozdziale VIII poświęconym domom 
wiejskim pisze m.in.: Do liczby budynków wiejskich należą domy tych ludzi, któ-
rzy wieś składają, to jest włościan. Ta część najliczniejsza narodu, która jest siłą  
i bogactwem, wsparciem i ramieniem Monarchów naszych, nas zaś samych pierw-
szym dobroczyńcą; ta część, która potrzeby nasze opatruje, do wygód dopomaga, 
zbytkom dodaje, a razem się i gorszy, zapomniana w tym dziele być nie powinna. 
Nie wchodząc czyja wina, czy włościan samych gnuśność, czy dziedzica, czy kra-
jowego rządu, że ich mieszkania nie ludzkie (po większej części) świadczą jednak 
nieludzkość tych, którym są potrzebni, równie i tych, którzy się ich właścicielami 
mianują 15 (pisownia uwspółcześniona). 

Wypowiedzi obu tych duchownych pobrzmiewają nutą kaznodziejskich  
kazań, skierowanych do sumień braci szlachty i ziemian, z której to klasy sami się 
wywodzą. Nie unikają wszakże i własnej odpowiedzialności za stan upośledzenia 
poddańczego ludu i starają się, choćby w formie porad zawartych w ich traktatach 
o budownictwie, zwrócić ich uwagę na konieczność poprawy stanu egzystencji 
swoich poddanych. 

Po tych bardzo ogólnych spostrzeżeniach czas na bardziej szczegółowe  
opisy stanu budownictwa chłopskiego, wzbogaconego także o materiał ilustra-
cyjny. Wiek XVIII wydał liczny poczet badaczy życia włościan, obejmujący cały  
wachlarz problemów społecznych, obyczajowych, cywilizacyjnych i kulturowych. 
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Nas szczególnie będzie interesował ten obszar badań, odnoszący się do problema-
tyki budownictwa mieszkaniowego, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych. Bowiem te aspekty przydać się 
mogą i powinny jako inspiracja dla przyszłych budowniczych, kształtujących  
oblicze wsi polskiej. Dorobek tych badaczy szeroko komentuje we wspomnia-
nym dziele Z. Gloger, i nie będzie potrzeby powtarzać ich tutaj, natomiast  
pokusimy się tylko o wyciągnięcie wniosków, przydatnych dla celów tej książ-
ki. Nie obejdzie się natomiast bez sięgania szeroką garścią po fragmenty badań 
tego autora, które nie tylko opisują problemy mieszkaniowe ludności wiejskiej, 
ale podają konkretne rozwiązania funkcjonalne rzutów chałup wieśniaczych i ich  
formę architektoniczną. Na liście badaczy, których prace omawia i z których  
Gloger przytacza szerokie fragmenty znajdują się: 

Jan Karłowicz, który w tomie IV Pamiętnika fizjograficznego (r. 1884)  
pomieścił ważną rozprawę pn. „Chata polska, studium lingwistyczno-arche-
ologiczne”16. Zestawiając wszystkie znane sobie rysunki i opisy chat polskich 
– pisze Gloger – Karłowicz nabrał przekonania, że należą one do dwu typów,  
z których pierwszy nazywa „najczęstszym” drugi, zaś „rzadszym” i wylicza  
charakterystyczne cechy wspólne obu typom, a następnie właściwe pierwszemu  
i kolejno drugiemu. 

Cechy i znamiona typu 1-szego (najczęstszego):
1. Położenie chaty szczytem tj. węższą ścianą do drogi, czyli ulicy,
2. Oddzielność mieszkania ludzkiego od spichrza, stajni, chlewów, stodół, które 

okalają dziedziniec, czyli podwórko,
3. Pewna niewielka odległość chaty od ulicy, zapełniona zwykle przez mały ogró-

dek z kwiatami,
4. Wrota w niewielkiej odległości od chałupy,
5. Dach średniej wysokości, mający u szczytu mniej więcej kąt prosty.

Najczęstszy typ polski ma te znamiona:
1. Wchód do chałupy w połowie długości dłuższej ściany od strony dziedzińca,
2. Sień zajmująca środek domu, idąca na przestrzał, lub przedzielona ścianą, za 

którą są wschody na strych, lub jakieś składy, ptactwo domowe itd.,
3. Po obu stronach sieni dwie izby rogowe; z tych jedna z oknami na ulicę, wła-

ściwie mieszkalna, z piecem, stołem, łożem itd., przedzielona czasem ścianką, 
za którą bywa komora lub sypialnia; druga zaś, z prawej strony sieni, najczę-
ściej nieopalona, zwana „czarną” lub komorą, przeznaczona do robót gospo-
darskich, albo też na skład rzeczy i sprzętów, a czasem w zimie służąca dla 
młodzieży czworonożnej lub skrzydlatej.
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Rzadszy typ chaty polskiej:
1. Wchód w krótszej, czyli szczytowej ścianie domku, pod wystawą, a raczej pod 

przeciągniętą częścią dachu głównego, wspartą na słupach, zwykle czterech,
2. Wchód prowadzi z przyzby do izby głównej, za którą znajduje się druga. Pierw-

sza świetlica odpowiada lewej izbie pierwszego typu, druga izbie prawej,  
roboczej17.

Autor zauważa przy tym, że w każdym typie występowały różne układy 
wewnętrzne, wpływające nierzadko na sam obrys budynku, w przypadku chociaż-
by dobudowania do budynku dodatkowych pomieszczeń, co najczęściej zdarzało 
się w typie pierwszym. W drugim natomiast, zmiana funkcjonalna następowała  
w wyniku podziału wewnętrznego ścianami, dzielącymi dodatkowe izdebki.  
Chata z przypałem lub przyzbą należała do rzadszych okazów w Polsce i wy-
stępowała najczęściej na Mazurach i Kujawach i w pewnej części poznańskiego  
i na terenach między Bzurą, Wartą i Wisłą. Typem najczęstszym na pozosta-
łych obszarach kraju była chata z sienią pośrodku. Karłowicz w swoich opisach  
odwołuje się do wyobraźni czytelnika, nie podając żadnych rysunków. Zwraca się 
natomiast z apelem do przyszłych badaczy dziejów budownictwa wiejskiego, aby 
oprócz szczegółowych opisów istniejących jeszcze zabytków, szczególną uwa-
gę zwracali na dołączanie do nich także odpowiednich rysunków, nad brakiem  
których, w swoim dziele, zdawał się ubolewać. 

Oskar Kolberg (1914-1890) polski etnograf, folklorysta i kompozytor. 
Główną dziedziną jego badawczej działalności była etnografia. Był pierwszym 
badaczem polskim, który zebrał i usystematyzował, według regionów, rodzimą 
kulturę ludową w monumentalnym, składającym się z 33 tomów, dziele pt. „Lud”18 

. Oprócz opisu zwyczajów, sposobu życia, mowy, podań, przysłów, obrzędów, 
guseł, zabaw, pieśni, muzyki, tańców wiele miejsca poświęcił także chłopskiej 
chałupie. Podobnie zresztą jak Karłowicz, Kolberg odwoływał się do wyobraźni 
czytelników, opisując bardzo szczegółowo plany chałup chłopskich, typowych dla 
poszczególnych regionów Polski. Przykładem takiego, działającego na wyobraź-
nię, niech będzie opis chałupy sandomierskiej, będący wynikiem badań, prze-
prowadzonych około roku 1860, w którym zawiera, nie tylko opis funkcjonalny  
pomieszczeń, ale także wyposażenie chałupy w sprzęt domowy i gospodarski:  

Chaty na niezbyt równym gruncie, nie dość symetrycznie poustawiane. Przy 
nich stodółki, chlewiki i inne gospodarskie zabudowania lub kletki, zasłaniające 
nieraz drogę i ulicę. Ocieniają je często grusze lub okolone płotkiem chruściane 
małe sadki ze śliw. W chacie główna izba tak wygląda: Zaraz przy drzwiach na 
prawo, duży komin z bratem swoim piecem, otoczonym od izby ławeczką (zwy-
kłem zimowem posiedzeniem prządek i lubiących rozgadki babulek); pobielo-
ne wapnem z zalepionemi gliną szparami, wyglądają chędogo,  niby w świeżo  
obleczonych koszulach połatanych ręką skrzętnej gospodyni. Na lewo szafa  



25Chałupa XIX-wieczna jako punkt wyjścia do badań

z półkami, pełna garnków, mis i łyżek, w towarzystwie cebra na wodę, kilku sza-
flików, konewek, a wszystko śmiejące się czystością. Po podoknem prosta ława, 
miejsce spoczynku odwiedzających sąsiadów, a za nią łóżko gospodarza z wysoko 
ułożonem psłaniem, nad którem kilkanaście obrazów ze świetemi Pańskiemi (fabry-
ki Częstochowskiej) wisi rozlepionych na ścianie. Pod drugiem oknem  stół sosnowy 
na czerwono (lubryką) malowany; obok niego jako dowód zamożności mieszczą się 
czasem dwa stołki. W drugim końcu izby łóżko córki lub córek gospodarza, z obraz-
kami na ścianie po większej części szkłem opatrzonemi… Przy obu łóżkach ławki 
dębowe i takiż kufer z zamkiem na klucz zamykanym, a miejsce podłogi zastępuje  
z gliny uklepana posadzka…. Pod tym samym dachem, z drugiej strony sieni, jest 
izba mniejsza z warsztatem tkackim i małą spiżarką z faskami, beczkami pełnemi 
mąki i kaszy, na które ze ścian opuszczają się pozawieszane kiełbasy, sadła i połcie 
słoniny. Niekiedy mieszczą się tu i stare rupiecie gospodarskie, żelastwo itd. 19

Oprócz traktatów o budownictwie i prac badawczych ogłoszonych w formie 
książkowej wspomnieć należy o znaczeniu różnych czasopism, wydawanych na 
terenie Polski w XIX stuleciu, w których ukazywały się wzmianki i artykuły o kon-
dycji budownictwa wiejskiego na terenie kraju. Wśród nich na uwagę zasługują:

Biblioteka Warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi – 
miesięcznik literacko-naukowy, ukazujący się w Warszawie w latach 1841-1914,

Tygodnik Ilustrowany, warszawskie ilustrowane czasopismo kulturalno-
-społeczne, wydawane w latach 1859-1939,

Wisła, miesięcznik geograficzno-etnograficzny, wydawany w latach 1887-
1905 i 1916-17,

Przyjaciel Ludu, czasopismo polityczno-społeczne, wydawane w latach 
1889-1933 w Krakowie. 

Dwa co najmniej cele przyświecały badaczom, zajmującym się problemami 
budownictwa mieszkaniowego polskich włościan: cel pierwszy to dokumentowa-
nie spuścizny kultury materialnej włościan i zachowanie jej obrazu następnym  
pokoleniom Polaków, jako wartościowego elementu twórczych umiejętności ludu 
włościańskiego. Drugi cel, równie szlachetny, to chęć zainteresowania tymi war-
tościami tych wszystkich, którzy za los przyszłej przebudowy wsi polskiej będą 
odpowiedzialni. Oczekują, że obszerne opisy stanu oraz bogaty materiał ilustra-
cyjny, pozwoli przyszłym projektantom budynków wiejskich twórczo je wyko-
rzystać, dla dobra krajobrazu wsi polskiej. 

W końcowym słowie swego eseju o stylu krajowym, niejako powtarza-
jąc za Karłowiczem apel do przyszłych badaczy, Zygmunt ks. Czartoryski20 

takie oto słowa apelu kieruje pod adresem przyszłych pokoleń swoich ziomków: 
Nie mam pretensji, aby wywody moje wpłynęły na zmianę panującego prądu. 
Wstecz nie płyną wody rzeki. Jeżeli styl krajowy w budownictwie skazany jest na wy-
marcie, niechaj głos ten będzie mu pieśnią pogrzebową. Lecz jeżeli komu przypadły 



26 Rozdział 1

do gustu uwagi i wskazówki niniejsze, niechaj je zastosuje u siebie, i z powodzi 
teutońskiej niech uratuje chociaż wysepkę, w swoim zakresie działania starając 
się uchronić od zguby albo przywrócić próbki stylu krajowego w budownictwie, 
aby, da Bóg, że wody potopu opadną, ziomkowie mieli skąd wzory do odbudowa-
nia kraju – w stylu słowiańskim21. 

Dla odmiany Z. Gloger w cytowanej już książce, oprócz omówienia litera-
tury XIX-wiecznej w przedmiocie nas interesującym, przedstawia ogromny zbiór  
materiału ilustracyjnego, wykonanego głównie przez samego siebie. Wykorzystuje 
ponadto wszelkie dostępne w ówczesnych czasopismach polskich, wymienionych 
powyżej, rysunki i fotografie. Z wdzięcznością wspomina także zamiłowanych  
w zabytkach sztuki polskiej biegłych artystów i rysowników oraz fotografów,  
którzy dostarczyli mu wiele cennych materiałów. 

Z bogatego zbioru materiału ilustracyjnego przytoczyć należy kilka rysun-
ków, obrazujących zasadnicze typy rzutu poziomego chałupy polskiego chłopa, 
począwszy od układów najprostszych, do bardziej skomplikowanych, pod wzglę-
dem rozkładu pomieszczeń. A oto klika przykładów z jego książki, ilustrujących 
regionalne odmiany planów chałup chłopskich (il. 1-8)

Il. 1. Plan chałupy jednoizbowej z podsieniem szczytowym
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 147.

Il. 2. Plan chałupy jednoizbowej  
z podsieniem we Wrzelowcu  
Lubelskim
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, 
s. 147.

Il. 3. Plan chałupy we Włodawie
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo 
drzewne…, s. 171.
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Il. 4. Rzut poziomy chałupy w Łaszczynie na Mazowszu Rawskim podług rysunku pani Kondrato-
wiczowej

Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…., s. 145.

 

Il. 5. Plan chaty jednoizbowej z połowy XIX w. we wsi Masiach na Północnym Podlasiu w powiecie 
Białostockiem (z czasopisma „Wisła”)

Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne….., s. 154.

Il. 4. Rzut poziomy chałupy w Łaszczynie 
na Mazowszu Rawskim podług rysunku 
pani Kondratowiczowej
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, 
s. 145.

Il. 5. Plan chaty jednoizbowej z połowy XIX w. we wsi 
Masiach na Północnym Podlasiu w powiecie Biało-
stockiem (z czasopisma „Wisła”)
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 154.

Il. 6. Rozkład starej chałupy jednoizbowej,  
tak u włościan jak i zagrodowej szlachty  
na Mazowszu i Podlasiu
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 149.
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Osobliwym zjawiskiem, które pojawiło się w ostatnim dziesięcioleciu XIX 
wieku, a dotyczyło budownictwa ludowego w Polsce, była tak zwana (przez 
Aleksandra Świętochowskiego) „fiksacja Zakopiańska”. Niespotykane zaintereso-
wanie Tatrami, a w szczególności Zakopanem, przepięknym krajobrazem Tatr, 
walorami klimatycznym regionu i szczególnym typem budownictwa góralskie-
go, ściągały rzesze turystów i kuracjuszy z terenów całej Polski. Jednym z pierwszych 
badaczy uwiedzionych pięknem języka, zwyczajów, a nade wszystko pięknem chat 
miejscowych górali i ich zabudowań, nie wyłączając szałasów rozsianych po tur-
niach, był Władysław Matlakowski (1850-1895). Książka jego pt. „Budownictwo  
Ludowe na Podhalu”22 wydana w 1892 roku, właśnie chociażby z tego względu, że  
pojawiła się na rynku księgarskim jeszcze w XIX wieku, znana była niewątpli-
wie wszystkim, którzy budownictwem ludowym byli zainteresowani. Świadczyć 
może o tym chociażby zauroczenie się nim Stanisława Witkiewicza, który na 
przełomie XIX i XX wieku, budował na tej podstawie teorię o Stylu Zakopiań-
skim, Uważał on, że chałupa góralska skupia, jak w soczewce, wszelkie znamiona 

Il. 8. Plan nowszej chałupy w Jagodnem  
(ziemia Łukowska)
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 153.

Il. 7. Plan starej chałupy w Jagodnem  
(ziemia Łukowska)
Źródło: Z. Gloger, Budownictwo drzewne…, s. 153.
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specyficznych cech słowiańskiego budownictwa i w oparciu o to przeświadczenie 
stwierdzał, że styl ten powinien awansować do miana stylu narodowego. Plan 
chałupy góralskiej, opisany przez Matlakowskiego, niczym szczególnym nie 
różni się od rozplanowania chłopskich chałup, opisanych przez Glogera: Przede 
wszytkiem nadmienić wypada, że góral swój budynek mieszkalny zwie izbą, lub 
izbami, rzadko chałupą. Składa się ona w ogromnej większości przypadków z 
dwóch izb: czarnej i białej; pierwsza służy do mieszkania zimą i w tym celu jest 
odpowiednio opatrzona, nadto posiada komin do gotowania. W drugiej przebywa 
góral latem; nie jest ona ściśle opatrzona, często nie ma pieca, zawsze jest czysta, 
podczas gdy pierwsza od dymu wygląda ciemno; stąd ich nazwy23. Podobnie jak 
w przypadkach chałupy chłopskiej, opisanych wcześniej, także na Podhalu można 
było zauważyć inne, bardziej zróżnicowane układy pomieszczeń. Matlakowski 
wyróżnia ich dziewięć, poczynając od najprostszych, o jednej izdebce, kończąc 
na budynku o sześciu pomieszczeniach (il. 9-10). 

Jednym z tych, którzy wsłuchali się w apele wcześniejszych badaczy budow-
nictwa wiejskiego był Franciszek Piaścik. Syntetyczny opis przemian rzutu chłop-
skiej chałupy, na przestrzeni minionych wieków, zawarł w dwu wydawnictwach: 
książce pt. „Krótki Zarys Historii Architektury”, Państwowe Wydawnictwo 
Rolnicze i Leśne, Warszawa 195724, oraz w artykule pt. „Krótka charakterystyka 
tradycyjnych form architektury ludowej”, (w:) Ze studiów nad budownictwem 
wiejskim. Instytut Urbanistyki i Architektury. Warszawa, Budownictwo i Archi-
tektura 195725. Wprawdzie oba teksty pochodzą z lat pięćdziesiątych XX. wieku, 

Il. 9. Plan czyli rut poziomy chaty dwuizbowej górali tatrzańskich z rysunków doktora  
Wład. Matlakowskiego
Źródło: W. Matlakowski, Budownictwo Ludowe na Podhalu. Tablica IV.
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jego przedstawione w formie rysunkowej schematy rozplanowania rzutu budyn-
ku chałupy chłopskiej, w jej dziejowych przemianach, dostrzegane być musiały  
w wyobrażeniach tych wszystkich badaczy, którym z problemem chałupy 
wiejskiej przyszło się zmierzyć już w dwudziestym wieku. Franciszek Piaścik  
dostrzega takie cechy charakterystyczne w układzie rzutu poziomego tradycyjnej 
chłopskiej chałupy:

Pod względem układu rzutu poziomego w tradycyjnym budownictwie wiejskim na 
obszarze Polski występują dwa zasadnicze kierunki rozwojowe budynku miesz-
kalnego26. Podstawową cechą pierwszego kierunku jest stopniowy rozwój planu 
przez wydłużenie budynku, przy zachowaniu wciąż prawie jednakowej szeroko-
ści. Jest to zasada rozwoju jednotraktowego. Potwierdzać mają tę zasadę załączo-
ne rysunki rzutów chat, według pomiarów wykonanych w Zakładzie Architektury 
Polskiej Politechniki Warszawskiej w latach 1924-1944 (il. 11-16). 

Najprostszą formą chałupy, od której zaczął się proces przekształcania jej  
w strukturę bardziej złożoną – rozbudowaną, była chałupa jednoizbowa. Na tym 
etapie rozwoju wejście do niej umieszczano w szczytowej ścianie budynku. Ze 
względów praktycznych, a ściślej mówiąc klimatycznych, chroniąc tym sposo-
bem izbę od wiatrów i opadów atmosferycznych, dobudowywano do niej sień, ale 
z wejściem już ze ściany podłużnej. W przypadkach, kiedy pozostawiano stary 
układ, wejście do budynku osłaniano podcieniem. W miarę jak wzrastały potrzeby 
życiowe człowieka i wzrastała także jego zamożność, dobudowywano kolejne 

Il. 10. Typy domów góralskich (oprac. Wład. Matlakowski)
Źródło: W. Matlakowski, Budownictwo Ludowe na Podhalu, s. 65.
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pomieszczenia, takie jak: komora, druga izba mieszkalna nazywana izbą „bia-
łą”, w odróżnieniu od pierwszej izby z trzonem kuchennym, nazywanej „czarną”. 
Końcowym etapem komplikowania się funkcji budynku była chałupa w ukła-
dzie podłużnym, złożona z czterech pomieszczeń: sieni, izby czarnej, izby białej 
(nazywanej niekiedy świetlicą) oraz komory, zwykle sytuowanej w sąsiedztwie 
kuchni, funkcjonalnie z nią związanej. Wyrazem najdalej posuniętego rozwoju – 
dodaje F. Piaścik – był układ złożony z sieni, dwu izb po obu jej stronach, z towa-
rzyszącymi izbom komorami, umieszczonymi na obu krańcach budynku. Był to 
układ uwzględniający potrzeby ustępującego pokolenia, czyli dwu niezależnych 
użytkowników (il. 11-12). 

Il. 11. Plany chałup w układzie jednotraktowym 
Źródło: oprac. Fr. Piaścik.

Il. 12. Przykłady chałup jednotraktowych
Źródło: Fr. Piaścik, Krótka charakterystyka…, 
s. 32.
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Drugi kierunek rozwojowy różni się zasadniczo od pierwszego. Pierwowzór, 
od którego rozpoczyna się ciąg ewolucyjny, jest właściwie ten sam, co w przy-
padku poprzednim, lecz dalsze powiększanie planu następuje w obu wymiarach, 
to znaczy, że chałupa zwiększa równocześnie swą długość i szerokość. Taki zarys 
planu ma postać prostokąta, zbliżonego do kwadratu, a wszystkie pomieszczenia 
użytkowe otaczają urządzenie ogniowe, ustawione centralnie, na skrzyżowaniu 
ścian wewnętrznych. Ten układ autor nazywa dośrodkowym, jako że na każdym 
etapie rozwoju, dobudowywane pomieszczenia są wokół urządzenia ogniowego, 
znajdującego się zwykle na skrzyżowaniu ścian wewnętrznych. Najprostsza cha-
łupa, składająca się z izby, sieni w końcowej fazie rozwoju posiada: sień, komorę, 
izbę, alkierz i kuchnię w różnorodnym układzie pomieszczeń. Porównując oba 
układy autor stwierdza, że: Typ dośrodkowy przedstawia większą wartość pod 
względem użytkowym; ma on bowiem trzy pomieszczenia mieszkalne: kuchnię, 
izbę i alkierz, wzajemnie ze sobą połączone i ogrzewane często wspólnymi urzą-
dzeniami ogniowymi, czego nie udało się uzyskać w typie poprzednim27. Podobnie 
jak w przypadku poprzednim autor dokumentuje ten kierunek rozwojowy przykła-

dami konkretnych planów chałup, wy-
konanych także przez ZAP PW. Różnice 
w odrębnych kierunkach rozwojowych 
planu budynku mieszkalnego autor uza-
sadnia względami konstrukcyjnymi,  
a zwłaszcza możliwością przykrywania 
dachów na szerokich budynkach. Loka-
lizując oba typy w różnych częściach 
kraju, wskazuje jednocześnie na różnice 
w rozwoju kulturowym i cywilizacyj-
nym tych regionów. Typ podłużny bu-
dynków lokalizuje, w przewadze, na te-
renach południowych Polski, a więc na 
Podhalu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, 
Kielecczyźnie, południowej części 
Podlasia, lewobrzeżnym Mazowszu 
– aż do granic Kujaw. Typ zaś chału-
py o układzie zwartym (w prostokącie 
zbliżonym do zarysu kwadratowego) 
zajmuje tereny północne i północno-za-
chodnie. Wymienić tu należy północne 
Mazowsze i północną część Podlasia, 
Pojezierze Mazurskie i Pomorskie,  
Kujawy, Nizinę Wielkopolską i Śląską,  
a również i Ziemię Lubuską (il. 13-14).

Il. 13. Plany chałup w układzie zwartym – dośrod-
kowym (oprac. Fr. Piaścik)
Źródło: Fr. Piaścik, Krótka charakterystyka…,  
s. 32.
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Poza tymi dwoma typami autor 
wyróżnia jeszcze jedną linię rozwo-
jową planu chałupy, nazywając ją ty-
pem pośrednim. Mimo że jest mało 
rozpowszechniony terytorialnie, do-
strzega w nim interesującą tendencję 
rozwojową. Jest to w zasadzie typ bu-
dynku o układzie jednotraktowym, 
który zmienia się pod wpływem 
wzrastających potrzeb na półtora-
traktowy. Takie właśnie przykłady 
budynków mieszkalnych znane 
są przede wszystkim w Beskidzie 
Zachodnim. Jest to właściwie forma 
przejściowa, a w dodatku (pod 
względem ilościowym), mniej roz-
powszechniona w stosunku do po-
przednich typów (il. 15-16).

Il. 14. Przykłady chałup o zwarty układzie
Źródło: Fr. Piaścik, Krótka charakterystyka…, s. 33.

Il. 15. Plany o formie przejściowej  
(od układu jedno- do półtora traktowego). 
Oprac.Fr. Piaścik
Źródło: Fr. Piaścik, Krótka charakterystyka…, s. 34.
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Materiał przedstawiony w tej części książki, a będący dorobkiem badaczy sta-
nu budownictwa ludowego na polskiej wsi minionego XIX-lecia, stanowił punkt 
wyjścia dla tych wszystkich, którzy dopiero w XX. stuleciu mieli się zmierzyć 
z bogatymi wydarzeniami, mającymi na względzie poprawę warunków miesz-
kaniowych na polskiej wsi. Z takim zresztą zamiarem wszyscy oni owe badania 
i studia przeprowadzali, i mając nadzieję skutecznego ich wykorzystania, przez 
następne pokolenia. 

b) Jaworynka, pow. cieszyn. Pom.  ZAP Pol.
Warsz. alb. 38/1922

Il. 16. Przykłady chałupo planach półtora traktowych, występujące w dużej przewadze w Beskidzie 
Zachodnim, a znane również i w innych okolicach
Źródło: Fr. Piaścik, Krótka charakterystyka…, s. 35. 
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Rozbudzona świadomość

Czy był to przypadek, czy też nieodgadnione zrządzenie losu, że w tym  
samym czasie spotkały się w Zakopanem dwie wielkie osobowości, które potra-
fiły rozbudzić w świadomości całej społeczności rozsianej na terenach trzech za-
borów potrzebę zainteresowania się budownictwem wiejskim i szeroko pojętym  
losem polskiego chłopa. To że chałupa zakopiańska opisana i obrysowana wraz  
z całym bogactwem jej zdobnictwa przez Władysława Matlakowskiego związana 
była z żywiołem góralskim nie oznaczało przecież, że nie należała ona do szeroko 
pojmowanej sfery budownictwa chłopskiego. Także i to, że góralskim zajęciem 
była głównie hodowla owiec nie oznacza też, że ze społeczności chłopskiej góral 
był całkowicie wyeliminowany. Plan chałupy zakopiańskiego górala, przedsta-
wiony przez Matlakowskiego, w niczym nie różnił się prawie od rozplanowania 
chałupy pańszczyźnianego chłopa. Różnił ją tylko unikalny system konstrukcyjny 
zastosowany przy jej budowie i oczywiście bogate zdobnictwo. Zadziałała w tym 
samym czasie synergia dwu czynników: z jednej strony opis chałupy góralskiej,  
a z drugiej strony pojawienie się St. Witkiewicza potrafiącego wykorzystać istotne 
cechy budownictwa góralskiego w swojej bogatej twórczości architektonicznej. 
Uznając jego zasługi jako prekursora, w dążeniu do nadania nowego oblicza bu-
downictwu wiejskiemu, pozostawmy sprawę tak zwanej „fiksacji zakopiańskiej” 
swojemu biegowi1.

W tym samym czasie co dyskusja intelektualna o „stylu zakopiańskim” naro-
dził się inny jeszcze ruch intelektualny, skupiający szerokie grono intelektualistów 
z kręgów literackich, artystycznych, obejmujący także swoim zainteresowaniem 
problematykę ludową – ruch znany pod nazwą „Młoda Polska”, który umow-
nie zamyka się w latach 1890-1918. Impulsem do tego były niewątpliwie także  
publikacje wspomnianych już wyżej badaczy kultury ludowej, pokazujące piękno 
ludowego budownictwa, stroju, muzyki i obyczaju. Za nimi poszli artyści mala-
rze, którzy potrafili piękno krajobrazu wsi polskiej pokazać w swojej twórczości. 
Do ich grona należeli m.in.: Józef Chełmoński, twórca nowoczesnego pejzażu 
związanego z życiem wsi i jej mieszkańców, Stanisław Wyspiański, Aleksander 
Kotsis, bracia Maksymilian i Aleksander Gierymscy, Józef Szermentowski i inni 
malarze pejzażu wiejskiego (il. 1-2). 
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Il. 2. Józef Chełmoński. Podczas deszczu
Źródło: https.:www.google.com/search?q=J+Che…

Il. 1. Stanisław Wyspiański. Chaty w Grębowie
Źródło: https://www.google.com/search?q=Wyspiański&client =
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Na motywach ludowej muzyki opierali swoją twórczość tacy wielcy jak Karol Szy-
manowski. Wybitni pisarze też poszukiwali źródeł inspiracji dla swojej twórczo-
ści w kulturze i obyczajach ludu polskiego. „Wesele” Wyspiańskiego, „Chłopi” 
Władysława Reymonta są tego najlepszymi przykładami. 

Fakty powyższe świadczą niezbicie, że kultura ludowa i jej dorobek  
znalazły swoje odzwierciadlenie w twórczości tak zwanej „kultury wysokiej”, 
jak często starano się klasyfikować te dwie dziedziny kulturowego dorobku.  
Na tym tle wzrastało nie tylko zainteresowanie kulturą chłopską, ale, co naj-
ważniejsze, zmieniał się stosunek warstw do tej pory uprzywilejowanych, do  
chłopstwa w ogóle. Włościanie z pozycji przedmiotowej w okresie poddaństwa  
i pańszczyzny stawali się niemalże podmiotem w klasowym podziale społecz-
nym. Chłop także w coraz większym stopniu zdawał sobie z tego sprawę, usiłując 
w miarę swoich możliwości i sił otrząsać się z balastu upośledzenia. Wolny i go-
spodarujący na swojej już ziemi zmieniał swoją mentalność, krusząc stare nawyki  
i przyzwyczajenia. Przez wieki utrzymujące się przeświadczenie, że niczego 
zmienić w swoim życiu nie może, bo myślenie o swoim losie oddał bez reszty 
dworowi, zaczęło erodować. Zachowawcza postawa wyrażająca się w powiedze-
niu, że mieszkać i gospodarować będziemy tak, jak nasi dziadowie i pradziadowie 
nie pozwalała na dokonywanie nawet niewielkich zmian. Tymczasem nowe oko-
liczności i ten sposób myślenia zaczęły się zmieniać. Wolny włościanin zaczynał 
korzystać ze swej wolności. Teraz bez przeszkód mógł wymknąć się spod kontroli 
pańskiej, wyruszyć w świat za chlebem i pieniądzem, najpierw w najbliższe mu 
rejony, później odważniej już przepłynąć Ocean i w Ameryce dorabiać się gro-
sza. Wracał z powrotem do kraju z kiesą na tyle już bogatszy, by dokupić ziemi 
i pobudować się na rodzinnym gruncie lub nawet na swoim. Przywoził ze sobą 
nowe umiejętności i nawyki, podpatrywane przez sąsiadów i także wprowadza-
ne przez nich na swoje podwórko. Łatwiej w takich okolicznościach można już 
było pozbyć się starych przyzwyczajeń, bo naocznie można się było przekonać o 
ich bezsensowności. Rodził się ludowy ruch społeczny. Wolny chłop uświadomił  
sobie, że może także mieć udział w podnoszeniu swojej pozycji społecznej.  
W 1895 roku miał już swoją partię, a masowy ruch społeczny różnych organizacji, 
jak organizacje spółdzielcze i rolnicze, wzbogacały aktywność coraz szerszych 
mas chłopskich. Zaczęły ukazywać się różne pisma i gazety, ale głęboki jeszcze 
analfabetyzm na wsi polskiej stał na przeszkodzie w umasowieniu czytelnictwa. 
Stąd wielką uwagę zaczęto zwracać na znaczenie prezentowania dobrych przy-
kładów działalności rolniczej, jako najlepszego, bo namacalnego, środka wdra-
żania nowych sposobów gospodarowania na wsi. Jednym z takich środków było  
organizowanie specjalnych wystaw, prezentujących także racjonalne sposoby 
gospodarki rolnej. Spektakularnymi wydarzeniami były: Wystawa Przemysłu  
i Rolnictwa w 1909 r. w Częstochowie oraz Wystawa Architektury i Wnętrz  
w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie w 1912 r. 
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2.1. Wystawa Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie – 1909 r.

Przykład namacalny przemawia do wyobraźni chłopskiej najefektywniej, 
dlatego też organizatorzy Wystawy Przemysłu i Rolnictwa, która miała miejsce  
w Częstochowie w roku 1909, zadbali i o to, aby wśród wystawowych obiektów 
nie zabrakło także wzorcowej zagrody włościańskiej. Dlaczego na miejsce wy-
stawy Komitet Organizacyjny wybrał Częstochowę, miasto położone na skraju  
Królestwa Polskiego? Mogło złożyć się na to szereg przyczyn. Akurat w końcowej 
dekadzie XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój przemysłowy miasta. Sprzyjały 
mu takie fakty, jak oddana do użytku trasa Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, na  
linii której miasto się znalazło i w ten sposób połączyła komunikacyjnie wschod-
nie tereny Królestwa i samej Rosji z sąsiadującymi, tuż za miedzą, obszarami 
przedrozbiorowej Polski. Istniejący już tutaj przed laty przemysł dostał dodatko-
wego impulsu i znacznie przyśpieszył rozwój uśpionych nieco gałęzi przemysłu. 
Częstochowa, dotąd kojarzona z historyczną twierdzą Jasnogórską i symbolem 
walki o niepodległość, zyskała nową wartość w postaci praktycznych umiejęt-
ności gospodarczych tutejszego społeczeństwa. Niebagatelny także wpływ na 
możliwości propagandowe osiągnięć gospodarczych miasta i regionu miał fakt 
organizowania licznych religijnych pielgrzymek do cudownego obrazu Królowej 
Polski. Wystawienie właśnie w tym miejscu wzorcowej zagrody włościańskiej 
miało mieć, w intencji organizatorów wystawy, dodatkowy walor propagando-
wy; bowiem społeczność wiejska stanowiła zawsze najliczniejszą grupę pielgrzy-
mów. Być może niejaki wpływ na wybór Częstochowy miało także jej położenie  
geograficzne w stosunku do ziem polskich, znajdujących się pod zaborami  
austriackim i pruskim. Bliskość tych ziem pozwalała na łatwy kontakt ich miesz-
kańców z tym miastem, a tym samym szerszy wymiar propagandowy. 

Prace nad przygotowaniem wystawy rozpoczęły się jeszcze w 1907 roku.  
W tym czasie Komitet Organizacyjny Wystawy, na czele którego stał książę  
Lubomirski, zlecił Warszawskiemu Kołu Architektów zorganizowanie konkursu 
na projekt wzorowej zagrody włościańskiej. Założenia konkursowe, których treść 
zaczerpnięta jest z czasopisma ARCHITEKT z roku 19092, w następujący sposób 
precyzowały podstawowe wymagania dla projektantów: 

Konkurs na projekt wzorowej zagrody włościańskiej 
Rozpisuje: Koło architektów w Warszawie
Zadanie: Zagroda włościańska dla wystawy przem.-rolniczej w Częstochowie

Konkurs na projekt zagrody włościańskiej, która ma być zbudowaną u podnóża 
Klasztoru Jasnogórskiego na wystawie przemysłu i rolnictwa w Częstochowie  
w roku 1909, ogłasza Komitet wystawy za pośrednictwem Koła Architektów  
w Warszawie. Projektowana zagroda ma odpowiadać potrzebom włościanina  
polskiego, posiadacza 10 do 20 morgowego gospodarstwa.
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Projektujący winien pomysł swój osnuć na właściwościach budownictwa  
naszego wiejskiego, pewnej, dowolnie obranej dzielnicy kraju naszego. Wymaga-
nym jest zachowanie prostoty zarówno w układzie wewnętrznym, jak i estetycznej 
całości w wyglądzie zewnętrznym.

Na placu około 5600 m2 powierzchni, mieścić się ma: dom mieszkalny,  
stodoła, stajnia z oborą, chlewem i kurnikiem, z pomieszczeniem na sieczkarnię – 
wszystko pod jednym dachem; śpichlerz, szopa na narzędzia, drwalnia – wszystko 
pod jednym dachem; ustęp; studnia; ogrodzenie dla drobiu, przy kurniku; okólnik 
dla młodzieży (źrebaków i cieląt); podwórze; sad3. 

Lakoniczna wymowa warunków pozwalała na dość szeroką dowolność roz-
wiązań funkcjonalnych i architektonicznych. Pozwalała także przypuszczać, że 
organizatorzy konkursu niezbyt dobrze, lub wcale, nie orientowali się w zakre-
sie badań na temat budownictwa chłopskiego w Polsce wykonanych do tej pory. 
Wprawdzie w tym czasie nie ukazało się jeszcze wiekopomne dzieło Zygmunta 
Glogera pt. „Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce” – trzeba 
było na nie czekać jeszcze kilka lat – ale można już było zwrócić uwagę biorącym 
udział w konkursie na istniejące publikacje Jana Karłowicza, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego, Oskara Kolberga, Zygmunta ks. Czartoryskiego i na liczne cza-
sopisma, jak chociażby „Tygodnik Ilustrowany”, „Lud”, w których były już pre-
zentowane liczne przykłady, charakteryzujące istniejące budownictwo wiejskie. 
Być może liczono na to, że konkurujący i bez tego nakazu, czy wskazania, ruszą 
w teren, w którym na każdym kroku zetkną się z tymi przykładami. Sami jurorzy 
sądu konkursowego, w skład którego wchodzili: 
A. Bogusławski, St. Czekanowski, E. Lilpop, J. Łaszcz, K. Skórewicz, J. Wojcie-

chowski, jak na to wskazuje poniżej  zacytowana ich opinia, nie zdawali so-
bie też dostatecznej sprawy ze stanu posiadania istniejącego już zasobu badań  
w tej dziedzinie: Wrażenie z wystawy konkursowej, pomimo dość licznie nadesła-
nych prac (37) nie jest zupełnie zadawalające, i to nie pod względem artystycz-
nym, gdyż prac pięknych jest dużo, lecz z powodu niedostatecznego uwzględnie-
nia przez większość projektujących tych specyficznych warunków, dla których 
powstał konkurs. Widocznie brak jest w literaturze architektonicznej polskiej 
materiału do opracowania tematu w duchu odpowiednim. (p.m.) Na tym więk-
szą uwagę zasługują prace, które nadały charakter zagrodzie taki, iż widać od 
razu, że mieszkać w niej ma nie kolonista niemiecki, nie osadnik cudzoziemski, 
lecz rolnik polski. Zdawałoby się, że trudno wymagać od architektów, by mie-
li czas na własną rękę robić studia budownictwa włościańskiego dla danego 
konkursu, lecz z drugiej strony nie da się zaprzeczyć, iż ewolucja jaką przecho-
dzimy i tak żywo odczuwana potrzeba wyodrębnienia się na każdym polu, na-
kłada na nas wszystkich tym większe obowiązki4. Jurorzy docenili jednak obraz  
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pełen wdzięku i nowych pomysłów, a przy tym w duchu budownictwa polskiego5 

jaki przedstawił w swojej pracy Jan Witkiewicz. Widać tu wpływ jego kuzy-
na Stanisława Witkiewicza (ojciec jego był bratem Stanisława Witkiewicza)  
i zamierającej już w tym czasie dyskusji nad stylem zakopiańskim. Autor  
musiał zadowolić się tylko honorową wzmianką, ale z uwagi na przekroczenie 
warunków nagrody nie otrzymał (il. 9-10).

Pierwszą nagrodą wyróżniony został projekt architektów Z. Kalinowskiego 
i Cz. Przybylskiego (il. 3-4), ale nie został on ostatecznie przyjęty do realizacji 
jako wzorowa zagroda włościańska na wystawie, a to ze względu na zauważone – 
po niewczasie – uchybienia funkcjonalne, a mianowicie: brak ogrzewania jednej 
izby i alkierza. 

Il. 3. Projekt chałupy – I-sza nagroda. Autorzy: Zdzisław Kalinowski, i Czesław Przybylski
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 1909, Z. 3, ss. 46-51.

Il. 4. Widok perspektywiczny chałupy z il. 3
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 1909, Z. 3, ss. 46-51.
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Ponadto z krytyką spotkało się niepotrzebne nadwieszenie narożnika budynku. 
Jednakże zdaniem Jury: projekt dawał wrażenie zagrody włościańskiej w zu-
pełności. Realizację natomiast powierzono autorom innego projektu. Byli nimi 
dwaj znani architekci warszawscy: Franciszek Lilpop i Karol Jankowski (il. 5-6).  
Sędziowie tak napisali o ich projekcie zagrody włościańskiej: Sytuacja dobra, 
plan chaty prosty, dobry-wyróżnia się ze wszystkich racjonalnym ogrzewaniem 
kuchni i izb przy jednym palenisku i dobrym rozkładem (…) Wygląd zewnętrz-
ny chaty nader prosty o motywach swojskich, modernizowanych6. Po zamknię-
ciu wystawy zagroda została przekazana Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu. 
Bezpośrednio zarządzało nią Częstochowskie Towarzystwo Rolnicze. Do czasów 
obecnych przetrwał tylko dom mieszkalny. Po II wojnie światowej funkcjonował 
jako budynek zieleni parkowej, mieścił się tam też sklep z dewocjonaliami. Był 
to budynek murowany z cegły i otynkowany, parterowy, z drewnianym, mieszkal-
nym poddaszem. Na rzucie prostokąta, dwutraktowy. Od strony zachodniej miał 
dobudowany ganek na dwóch słupkach z zastrzałami o bocznych balustradach, 
wycinanych z desek i z parą ławek. Elewacje szczytowe budynku – dwuosiowe, 

Il. 5. Plan chałupy – parter i piwnica 
– przeznaczonej do realizacji. 
Autorzy: Fr. Lilpop i Karol 
Jankowski
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 
1909, Z. 3, ss. 46-51.
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elewacje boczne – trójosiowe. Szczyty szalowane, dach dwuspadowy, ale jak na-
kazywał w swoim dziele Z. ks. Czartoryski, z okapem dookoła budynku, kryty 
dachówką. Chałupa składała się z dwóch izb, kuchni, alkowy, spiżarki, zapasowe-
go pokoiku na górze, sionki i dwu piwniczek na okopowiznę i nabiał. Doskonale 
rozwiązana została sprawa trzonu piecowego, który zapewniał ogrzanie wszyst-
kich mieszkalnych pomieszczeń budynku. Załączona fotografia przedstawia stan 
z otwarcia wystawy w sierpniu 1909 roku (il. 6). 

Warto też przytoczyć uzasadnienia do drugiej nagrody, i załączyć jej rysunek. 
Praca architekta W. Kononowicza (il. 7), wyróżniona drugą nagrodą, taką znalazła 
uwagę w ocenie jednego z jurorów, architekta Kazimierza Skórewicza: II nagroda 
…daje bardzo dobry w charakterze domek (niepotrzebnie autor szczytową ścianę 
zepsuł trzema oknami przy schodach do piwnicy). Dom ten może zadowolni tych 
osadników polskich, którzy już stracili odczucie budownictwa wiejskiego i chcą 
koniecznie wzorować się na domach miejskich – tacy najwięcej wnoszą na wieś 
bezstylowości. Projekt ten, niejako kompromisowy w charakterze może po opra-
cowaniu przyczynić się do wyrugowania bezwartościowych domków, budowanych 
po wsiach podług złych wzorów małomiasteczkowych. Natomiast opinia całego 
zespołu sędziowskiego jest całkowicie odmienna w części dotyczącej architektury 
domu mieszkalnego: Wygląd zewnętrzny chaty wybitnie swojski, dobry w proporcjach 
i estetyczny, Przejaskrawiona akwarela mąci niepotrzebnie wrażenie całości7.

Udanym projektem według sędziów jest także wyróżniony zaszczytną wzmian-
ką projekt architekta Józefa Handzelewicza (il. 8), chociaż zdaniem K. Skórewi-

Il. 6. Widok Chałupy – stan z otwarcia wystawy w 1909 r.
Źródło: Wikipedia. http//www.wystawa 1909.czestochowaonline.pl/zagroda-włościańska.php
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cza ocena jego jest podobna do tej wyrażonej w stosunku do projektu wyróżnio-
nego drugą nagrodą. Wystawa Przemysłu i Rolnictwa – największa w dziejach 
ziem zaboru rosyjskiego impreza gospodarcza – odbywała się w Częstochowie 
w dniach od 5 sierpnia do 3 października 1909 roku. Przewinęło się przez nią 
ponad pół miliona osób. Przeszła do historii jako manifestacja patriotyzmu Polaków 
żyjących bez własnego państwa. Pokazała ogromny potencjał polskiego przemysłu  
i rolnictwa – siłę witalną polskiego społeczeństwa, gospodarującego pod zabora-
mi. Zorganizowana w arcyważnym dla narodu miejscu, do którego podążają czci-
ciele Jasnogórskiej Pani, wpłynęła na odrodzenie się ducha niepodległościowego  
w Królestwie Polskim. 

Ten aspekt podkreśla korespondent Tygodnika Ilustrowanego (nr 33) obecny 
na otwarciu wystawy, pisząc: I to ma znaczenie, iż wystawa jest w Częstochowie. 
Zwiedzą ją bowiem te setki tysięcy ludzi, którzy tu corocznie spieszą ze wszystkich 

Il. 7. Plan i widok chałupy – wg projektu W. Kononowicza
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 1909, Z. 3, ss. 46-51.

Il. 8. Plan i widok chałupy – wg projektu Józefa Handzelewicza
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 1909, Z. 3, ss. 46-51.
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stron dawnej Polski złożyć hołd Najjaśniejszej Panience8. W części pod tytułem 
„nieco krytyki” autor artykułu zwraca uwagę na bardzo istotny szczegół, który 
zanotował z wyraźnym zaniepokojeniem: Ale chcę zwrócić uwagę jeszcze na  
jeden szczegół ważny. W uroczystościach otwarcia nie uczestniczył ani jeden 
przedstawiciel ludu miejskiego i wiejskiego. A przecież istnieją organizacje 
tego ludu, związki zawodowe, kółka rolnicze itd. Nadaje to wystawie charakter  
wybitnie nie-demokratyczny opierający się podobno na usposobieniu arystokra-
tyzującej szlachty miejscowej. Jeśli tak jest – to jest źle. Trzeba temu zaradzić 
przez popularyzowanie wystawy wśród warstw ludowych przez zapraszanie ich 
organizacji, przez serdeczne przyjęcie członków kółek rolniczych. Widzieliśmy tu 
takie zabawne, gdyby nie były smutne, kontrasty, jak przemówienia o charakterze 
wybitnie demokratycznym na przyjęciu w Kruszynie (pałac księcia Lubomirskiego) 
obok zupełnego braku ludu na otwarciu wystawy, a jego przedstawicieli w komitecie9. 

Ciekawą lekturą, gdyby takowa była, mogłyby być uwagi włościan wpisy-
wane do specjalnej księgi, udostępnionej zwiedzającym, chociaż słowo „wpisy-
wane” jest w tym przypadku problematyczne. Trudno bowiem sądzić by chłopi, 

Il. 9. Plan chałupy – wg projektu Jana 
Witkiewicza
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 
1909, Z. 3, ss. 46-51.

Il. 10. Widok zagrody – wg projektu Jana Witkiewicza
Źródło: Czasopismo ARCHITEKT. 1909, Z. 3, ss. 46-51.
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w zdecydowanie większej części analfabeci, mogli je wpisywać osobiście. Na-
tomiast gdyby do współorganizatorów należeli także włościanie, mogliby wtedy 
sami zadbać o to, by taką ankietę wśród włościan przeprowadzić. Byłby to cenny 
materiał, pozwalający projektantom na wyciągnięcie odpowiednich wniosków 
odnośnie do rozwiązań funkcjonalnych i formy budynku. Można antycypować 
uwagi w sprawie zbyt szczupłej powierzchni sieni gospodarczej w demonstro-
wanym na wystawie budynku mieszkalnym, w której zwykle wykonuje się sze-
reg czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Forma budynku zbyt 
jednostronnie adresowana do zawężonego kręgu zainteresowanych, mylnie infor-
muje o nieistniejącym, jakoby, zróżnicowaniu form architektury regionalnej, na 
terenie Królestwa Polskiego. Z tego zróżnicowania powinni zdawać sobie spra-
wę organizatorzy konkursu architektonicznego na wzorową zagrodę włościańską, 
wprowadzając do warunków konkursu obowiązek przedkładania wariantowych 
projektów, uwzględniających cechy architektury Regionów Kulturowych, wystę-
pujących w kraju. Brak oceny końcowej całego, słusznego przecież przedsięwzięcia, 
jakim była Wystawa Częstochowska, nie przyczynia się do tego, by wydarzenie 
to uznać za całkowicie udane. 

2.2. Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w 1912 r. 
       w Krakowie10

Częstochowska Wystawa Przemysłu i Rolnictwa, która miała miejsce w 1909 
roku, mimo że była zorganizowana na terenie Królestwa Polskiego, niewątpliwie 
odbiła się szerokim echem nie tylko na terenach pozostałych dwóch zaborów, 
ale zauważona została przez liczne kraje europejskie. Dowodem na to był udział  
wielu firm zagranicznych, prezentujących na wystawie swoje produkty i technolo-
gie. Nie wiadomo jak dalece Częstochowskie wydarzenie zaważyło na Inicjatywie 
Krakowskiej, faktem jest jednak, że Kraków postanowił też zaznaczyć na rozbio-
rowej mapie swoją obecność. Mimo zasadniczych różnic, zarówno jeśli chodzi  
o rozmiar przestrzenny wystawy, jak i jej ograniczenie tematyczne, obie wysta-
wy jeden element miały wspólny – tym elementem była prezentowana wzorcowa  
zagroda włościańska. 

Komitet wykonawczy wystawy złożony z przedstawicieli „Delegacji Archi-
tektów Polskich” i Towarzystwa „Sztuka Stosowana” w Krakowie zawiązał się 
23 listopada 1910 r. Prezesem wystawy był prof. Władysław Ekielski. J. Ces. 
Wys. Arcyksiążę Karol Stefan z Żywca objął protektorat wystawy, a otwiera-
jąc ją osobiście, dał jeden dowód więcej, jak żywo się interesuje kulturalnym  
rozwojem naszego społeczeństwa. Marszałek kraju Stanisław hr. Badeni – 
przyjął godność prezydenta honorowego wystawy. Przewodnia myśl wystawy: 
przedstawienia w sposób poglądowy usiłowań, na gruncie rodzimym opartych,  
wytworzenia nowoczesnych form zdrowego, praktycznego i pięknego mieszkania dla 
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wszystkich warstw ludności11 znaleźć miała podług programu wyraz w szeregu do-
mów wybudowanych w naturze i otoczonych ogródkami oraz w wystawie modeli 
i projektów różnych typów domów mieszkalnych w pawilonie głównym. 

Celem wystawy było między innymi dostarczenie konkretnych wzorów bu-
downictwa mieszkaniowego poprzez prezentacje rezultatów ogłoszonego jesienią 
1911 r. konkursu na 5 typów domów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzin-
nych. Plany i modele wzorcowych domów zaprezentowano w pawilonie głównym 
podczas trwania wystawy. Podobny cel miała budowa w skali 1:1 czterech typów 
domów przeznaczonych dla rodziny mieszczańskiej, rzemieślniczej, robotniczej  
i rodziny rolnika. Budynki miały wzorcowy charakter, charakteryzowały się 
dużą, jak na owe czasy, nowoczesnością i funkcjonalnością. Były też w pełni wy-
posażone i umeblowane, by i w tej mierze dostarczyć gotowych wzorców. Wśród 
innych budynków stanęła również zagroda włościańska. 

Zagroda, zaprojektowana przez warszawskiego architekta Zdzisława Kali-
nowskiego składała się z chaty, stodoły i obory. Przeznaczona była dla średnio-
zamożnego włościanina. Chata o swojskim wyglądzie, z czterospadowym pod-
wyższonym dachem, pobielanymi ścianami i małymi okienkami, także rozkładem 
pomieszczeń nawiązywała do tradycji ludowego budownictwa (sień biegnąca na 
przestrzał domostwa, skąd wyjście na strych i zejście do piwnicy; po jej obu stro-
nach: izba, świetlica i komora). Jednakże do jej budowy użyto nie drewna i sło-
mianego poszycia, powszechnie stosowanego w Galicji, ale cegły i dachówki, 
dając w tej mierze nowoczesny wzór dla budownictwa wiejskiego (il. 12-15).

Il. 11. Plakat wystawy 
Źródło:www.artinfo.pl/aukcje/jozef-czajkowski/
wystawa architektury-…
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Il. 12.  Widok chałupy – wg projektu Zdzisława Kalinowskiego
Źródło: www.ronet.pl/index.php?mod=inne&inne_id=265

Il. 13. Plan sytuacyjny wystawy
Źródło: www.ronet.pl/index.
php?mod=inne&inne_id=265
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Il. 14. Plan sytuacyjny  
zagrody włościańskiej – 
wg projektu Zdzisława 
Kalinowskiego
Źródło: www.ronet.pl/index.
php?mod=inne&inne_
id=265

Il. 15. Elewacje budynków 
w zagrodzie: a. obórka – 
widok frontowy i boczny, 
b. chata, c. stodoła  
z wozownią
Źródło: www.ronet.pl/index.
php?mod=inne&inne_id=265
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Komitet Wykonawczy Wystawy w takich oto słowach podsumował rezultat 
swojego przedsięwzięcia: Możemy jednak stwierdzić, że dzieło nasze spotkało się 
w prasie i społeczeństwie z sądem życzliwym, niekiedy z prawdziwym entuzja-
zmem. Z tego wnosić trzeba, że myśli w dziele tym uplastycznione prędzej, czy 
później wydadzą owoce i że podobnie jak sama wystawa była rezultatem wysiłku 
twórczego w pewnym kierunku, tak samo i jej działanie będzie twórcze, budząc 
społeczeństwo do twórczej inicjatywy, do twórczej pracy.

Kraków, 20 grudnia 1912 r. Za Komitet Wykonawczy:

Władysław Ekielski – prezes. Tadeusz Stryjeński – wiceprezes, Jerzy Warchałowski 
– sekretarz, Franciszek Mączyński – skarbnik12.

Gdyby wystawę obserwował z bliska ten sam dziennikarz, który krytyczny-
mi uwagami o wystawie częstochowskiej dzielił się z publicznością w 1909 r., 
mógłby te same uwagi zgłosić i pod adresem sposobu zorganizowania wystawy 
krakowskiej. Tak tam, jak i tu zabrakło przedstawicieli ludu, bo przecież nie kto 
inny, ale włościanie byli głównym adresatem, dla których wybudowano wzorco-
wą zagrodę włościańską. Ich krytyczne uwagi, ewentualnie zgłaszane przez ich 
przedstawicieli zrzeszonych w kółkach rolniczych czy organizacjach spółdziel-
czych, mogłyby stanowić bogaty materiał do przemyśleń dla przyszłych budow-
niczych domów włościańskich. 

Przypisy
1 Jagiełło Michał, listy o stylu zakopiańskim 1892-1912. Wokół Stanisława Witkiewi-

cza. Wydawnictwo Literackie, 1979. Kraków.
2 Architekt, z. 3. 1909 r., s. 17.
3 Ibid., ss. 17-18.
4 Ibid., s. 45.
5 Ibid., s. 45.
6 Ibid., s. 52.
7 Ibid., s. 46.
8 Tygodnik Ilustrowany nr 33, 1909 r., s. 665.
9 Ibid., s. 670. 

10 Architekt, 1913. 
11 Ibid., s. 1.
12 Ibid., s. 3.
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Rozdział 3

Inicjatywy Obywatelskie

3.1. Warszawski konkurs na zagrodę włościańską

Zmierzali ku wsi. Rozciągnęła się w poprzek pól, na łagodnym skłonie pod 
słońce leżała grobla sadów, z których gęsto sterczały nagie kominy, zręby spalo-
nych chałup i rumowisk budynków. Połowa wsi leżała w gruzach. Dwór stojący 
na prawo za wielkim stawem, czerniał się kupą rozbitych ścian, cegły i połama-
nych dachów, zaś z ogromnego parku pozostały jeno żałosne kikuty postrzelanych 
drzew, jakoby pięści grożące niebu. Wojna przeciągnęła tędy i na każdym miejscu 
znaczyły się ślady jej nieubłaganych pazurów. Poszarpała wsie, wyłamała lasy, 
stratowała pola i na rodnych ziemiach pozostawiła plugawe, żółte groble okopów 
i nieskończone rzędy mogił, obsadzone białymi drzewami krzyżów1. Tymi słowami 
opisywał Władysław Reymont w swojej książce „Pęknięty dzwon” obraz krajo-
brazu wsi polskiej w pierwszych miesiącach Pierwszej Wojny Światowej. A był to 
początek wojennej zawieruchy. Walec jej miał się jeszcze kilkakrotnie przetoczyć 
przez te same tereny i dokonać reszty zniszczeń. 

W innym miejscu autor notuje: Wieś…zabrała się do odbudowy. Jak grzy-
by po ciepłych deszczach powstawały na rozwalinach przeróżne szopy, budy  
i klety. Rodziły się z desek, z niedopalonych bali, z gliny pomieszanej ze słomą  
i z rumowisk, dość, jako w parę tygodni podnosiły się tu ówdzie po sadach ścia-
ny i żółte dachy słomiane2. Nie brakowało też prymitywnych klet podobnych 
do tych, pochodzących z teki rysunkowej XIX-wiecznego rysownika i malarza 
polskiego Władysława Orłowskiego (il. 1). Powstawały one nie tylko w wyni-
ku ogromnych zniszczeń wojennych, ale były zjawiskiem wymuszonym przez 
ubóstwo włościan. Taki stan tragiczny, chociaż malowniczo piękny, zarejestrował  
w swoim dorobku artystycznym polski malarz Aleksander Kotsis, który malował 
przede wszystkim codzienne sceny z życia małopolskiego ludu – chłopów, górali,  
pejzaże podkrakowskie i górskie (il. 2).

Wojna zdewastowała głównie ziemie Królestwa Polskiego i wschodnią część 
Galicji. Na tych bowiem terenach toczyły się najbardziej niszczące działania  
wojenne między Rosją a pozostałymi dwoma zaborcami Polski: Prusami i Austro-
-Węgrami. 
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Pozostawmy rozważania natury politycznej i społecznej rozprawom historyków, 
bo nie jest to miejsce do zastanawiania się nad tym w tej książce, niemniej warto 
przedstawić przynajmniej w ogólnych zarysach tło polityczne tamtych wydarzeń. 
Mimo okrucieństw wojny budziła się jednak w narodzie nadzieja na niedaleką  
wolność i niepodległość Polski. Przerażeni skutkami wojny zaborcy podbudo-
wywali te nadzieje, mniej lub bardziej realistycznymi deklaracjami, gwarantu-
jącymi wolny i niepodległy byt. Po obu stronach barykady powstawały namiast-
ki przyszłych gabinetów rządowych i podległych im instytucji obywatelskich,  
w programach których stawiano sobie za cel niesienie pomocy poszkodowanym 
w wojnie. Na terenie Królestwa Polskiego powstał już w pierwszych miesiącach 
wojny Centralny Komitet Obywatelski, CKO, organizacja społeczno-gospo-
darcza utworzona w Warszawie 10 września 1914 roku za zgodą Rosji. CKO 
dążył do reprezentowania całokształtu życia społeczno-gospodarczego Królestwa 

Il. 1. Aleksander Orłowski. 
Chata wiejska
Źródło: Mówią wieki. Cz. III. 
Lwów 1935.

Il. 2. Aleksander Kotsis.  
Wizyta w Tatrach
Źródło: Wikipedia. https://
google.com/search?q=Aleks
ander+Kotsis&client=...
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Polskiego, szczególnie do zapewnienia porządku i niesienia pomocy ludności po-
szkodowanej przez wojnę3. Wśród palących problemów w orbicie zainteresowa-
nia CKO znalazł się także problem odbudowy wsi. Zdawano sobie bowiem spra-
wę, że przetaczający się w tę i z powrotem walec wojny, zmiecie z powierzchni 
ziemi wsie polskie ze swoistym ich pięknem, wytworzonym ręką wiejskiego ar-
tysty –budowniczego. Zniszczone i wyeksploatowane przez nieprzyjaciół lasy nie  
pozwolą na wykorzystanie tego tradycyjnego w budownictwie wiejskim budul-
ca do wznoszenia nowych zabudowań. Nowe wymagania pożarowe, dotyczące 
stosowania materiałów niepalnych w budownictwie, wprowadzą nową jakość  
w krajobrazie wsi. Pozostawiony samemu sobie chłop nie podoła nowym wy-
zwaniom cywilizacyjnym, tym bardziej, że całe swoje siły zwróci na uprawę 
ziemi, budowę nowej chaty pozostawiając na uboczu. I właśnie tego najbardziej  
obawiali się co światlejsi działacze społeczni, zgrupowani w różnych organiza-
cjach zawodowych, kulturalnych i społecznych. Niewybrzmiewająca jeszcze do 
końca przyjazna pieśń idei młodopolskiej, tak pieszczotliwie hołubiąca polskie-
go wieśniaka w publicystyce, literaturze, zachowaniach społecznych i malar-
stwie, odezwała się mocnym dźwiękiem w nowych poczynaniach obywatelskiej 
pomocy dla umęczonego wojną włościanina. Centralny Komitet Obywatelski 
zwrócił się do Koła Architektów w Warszawie o zorganizowanie konkursu na  
projekty zagród włościańskich. Zwracając się do architektów z tym apelem, CKO 
w patetycznych słowach wyrażał okoliczności, które stanęły u podstaw takie-
go apelu: Dziś jednak pożoga wojenna, szalejąca nad krajem, obróciła tysiące  
zagród w perzynę, odbudowa wsi polskiej siłą konieczności przeprowadzona być 
musi w czasie jaknajkrótszym, pospiesznie i dorywczo, a przytem środkami nader 
oszczędnemi, aby kraj mógł się podźwignąć do pracy dla jutra, dziś więc grozi 
nam niebezpieczeństwo zatracenia, w gorączce pośpiechu i obojętności z przy-
gnębienia płynące, tej pieśni gminnej, przez tyle wieków tak przedziwnie w sztu-
ce ludowej dźwięczącej. Takiem nieopatrznem postępowaniem wyrządzilibyśmy  
niepowetowaną krzywdę nietylko sobie, ale więcej jeszcze pokoleniom następ-
nym, wychowanym w otoczeniu, pozbawionem wyrazu uszlachetniającego piękna  
i niewypowiadającem ducha narodu. 

Gdy jednak ogół, pod przygniatającym brzemieniem klęski niepomiernej  
pochłonięty wyłączną troską o chleb powszedni i dach nad głową, może nie dosły-
szeć spiżowego głosu tradycyi, dźwięczącego przez stulecia, to obowiązkiem ludzi 
czującym społecznie jest ten głos górny przypominać i do wykonania jego wyso-
kich nakazów wedle sił i możności dopomóc. Tym szczytnym obowiązkiem przejęty 
Centralny Komitet Obywatelski pragnął rzeszy odnowicieli wsi polskiej uprzy-
tomnić doniosłą konieczność zachowania charakteru polskiego w budownictwie  
ludowem, którą na uwadze mieć trzeba, zwłaszcza tam, gdzie mało stosowany  
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dotychczas przez włościan materiał nastręczyć mógłby pewne w tym kierunku 
trudności4 (pisownia oryginalna).

Konkurs na wzorową zagrodę włościańską ogłoszony został przez Koło  
Architektów w Warszawie w dniu 15 stycznia 1915 roku. Program obejmował 
projekty zagród dla gospodarstwa mniejszego do 6 morgów5 i większego. Dla 
chaty określono szczegółowo wymogi materiałowe – ściany miały być niepalne,  
pokrycie dachu ogniotrwałe. Narzucono konstrukcję podłogi – w izbach drew-
niana na legarach i podłożu betonowym, w sieni betonowa lub ceglana. Okre-
ślono wysokość pomieszczeń mieszkalnych na 2,65 m, poziomy posadowienia 
fundamentów na 0,6 m poniżej poziomu terenu – co nawiasem mówiąc nie chro-
niło przed przemarzaniem. Zabudowania miały odpowiadać ówczesnym wymo-
gom zdrowotności i niepalności. Założenia funkcjonalne określały powierzchnię  
zagrody, wykaz i rozmieszczenie obiektów w obejściu oraz program funkcjonal-
ny chaty. Zależnie od wielkości gospodarstwa chata miała mieć jedną lub dwie 
izby z trzonem kuchennym, komorę, sień i piwniczkę z dostępem przez otwór  
w podłodze. Zespół zabudowań gospodarczych obejmował: budynek dla inwen-
tarza pod jednym dachem (stajnię, oborę, chlew i kurnik, a w większym gospo-
darstwie także i sieczkarnię), stodołę i ustęp, a w większym gospodarstwie –  
spichlerz i drewutnię. 

Na konkurs wpłynęło 90 prac, co świadczyło o zrozumieniu wagi zagad-
nienia w środowisku architektonicznym. Projekty nagrodzone i zakupione przez  
organizatora stały się podstawą do wydania wzornika pod nazwą „Odbudowa 
wsi polskiej”. W konkursie uczestniczyli wybitni twórcy, tacy jak Romuald Gutt,  
Rudolf Świerczyński, Ignacy Koszczyc-Witkiewicz i inni, poznani już przy okazji 
organizacji konkursów na wzorową zagrodę włościańską na wystawy w Często-
chowie i Krakowie. 

Program konkursu precyzował, w miarę wyczerpująco, zagadnienia pro-
gramowe, użytkowe i konstrukcyjno-materiałowe. O architekturze zabudowań  
organizatorzy wypowiadali się nader wstrzemięźliwie, chociaż zawarte na wstę-
pie stwierdzenia ukierunkowały uwagę projektantów na wydobycie w formie 
budynków ich swojskości: Niech powstanie ze zgliszcz i popiołów Wieś polska, 
niech odrodzi się myśl nowych haseł postępu nie tracąc cech swoistej odrębno-
ści tyloma wiekami na ziemi naszej tworzonej….w tym celu za pośrednictwem 
Koła Architektów, CKO zwraca się do architektów i innych artystów polskich  
z gorącem wezwaniem do wzięcia udziału w opracowaniu pomysłów na zagrodę  
włościańską o charakterze swojskim, właściwym naszemu budownictwu ludowemu6 

(pisownia oryginalna).
Architekci biorący udział w tym konkursie znajdowali się już w dogodniej-

szej sytuacji niż ich poprzednicy z roku 1909 i 1912. Nie musieli na własną rękę 
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poszukiwać wzorów, jak o tym wspominano w werdykcie sędziowskim dotyczą-
cym wyłonienia najlepszych prac na wystawę w Częstochowie. W 1909 roku uka-
zał się bowiem drugi tom dzieła Z. Glogera pt. „Budownictwo drzewne w daw-
nej Polsce…” gdzie znalazł się bogaty materiał opisowy i ilustracyjny dotyczący  
chaty włościańskiej pokazujący cały wachlarz form architektonicznych w całym 
ich zróżnicowaniu regionalnym. 

Spośród 90 prac podlegających rozpatrzeniu Sąd Konkursowy osiem uznał 
za najbardziej zasługujące na nagrody i zaszczytne wzmianki oraz wybrał jede-
naście prac do zakupu. Jurorzy ocenili 
pochlebnie nie tylko ich wartość arty-
styczną, ale też „ujęcie cech swojskiego 
ludowego budownictwa”. Najbardziej 
uhonorowani zostali architekci: Romu-
ald Gutt i Rudolf Świerczyński. Trzy 
wyróżnione projekty ich autorstwa cha-
rakteryzuje wyjątkowa prostota funkcji 
i konstrukcji, a zarazem współgranie  
z tradycyjną architekturą regionu, dla 
którego projektowana była zagroda. 
Osiągnięto ten cel przez zróżnicowanie 
detali lub elementów konstrukcji przy 
niemal niezmienionym rzucie. Dla przy-
kładu – kształt dachu dla chaty w Lubel-
skiem (il. 3) – przyczółkowy z naczół-
kiem i odeskowanym szczytem, na 
Mazowszu Rawskim (il. 4) – dwuspado-
wy, za to budynek z charakterystycznym 
narożnym podcieniem. Znamiennym 
może być spostrzeżenie, że tylko auto-
rzy specjalnie wyróżnieni, więc R. Gut  
i R. Świerczyński, dedykowali swe 
opracowania konkretnym regionom,  
z zauważonymi dla tych regionów od-
rębnościami formalnymi. Można stąd 
wnosić, że nie było im obce, będące już 
w obiegu księgarskim, dzieło Z. Gloge-
ra. Inni natomiast autorzy jakby pozo-
stawiali decyzję o przypisanie swoich 

Il. 3. Zagroda wieśniacza na wsi Lubelskiej. 
Skansen w Sławinku k. Lublina
Źródło: ulotka skansenu.

Il. 4. Chata jednoizbowa we wsi  Laszczynie na 
Mazowszu Rawskiem (Z. Gloger)
Źródło: Z. Gloger. Budownictwo drzewne…,  
s. 164.

Il. 5. Chałupa w Stobiecku Miejskim pod Radom-
skiem tzw. „tatarska”
Źródło: Kultura wsi Polski środkowej w procesie 
zmian. T. 2. PWN, 1979, il. 45
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projektów wytrawniejszym znawcom odrębności kulturowych, właściwych kon-
kretnym obszarom naszego kraju (il. 6-21).

Zbiór wybranych tablic. Źródłem dla poniższych tablic jest Katalog pod 
nazwą: Odbudowa wsi polskiej. Projekty zagród włościańskich. Wyróżnione na 
konkursie ogłoszonym przez C.K.O. za pośrednictwem Koła Architektów w War-
szawie, Warszawa 1915.

Il. 6. Chata jednoizbowa na Mazowszu
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Nagroda 1.

Il. 7. Elewacje chat jednoizbowej na Mazowszu
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Nagroda 1.
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Il. 8. Chata jednoizbowa na Mazowszu Rawskiem
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Odmiana do nagrody 1.

Il. 9. Chata jednoizbowa – elewacje i rzut przyziemia
Autor:  Z. Kalinowski. Nagroda II. 
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Il. 10. Chata jednoizbowa – elewacje  
i rzut przyziemia
Autor: K. Siciński. Zaszczytna wzmianka.

Il. 11. Chata jednoizbowa  w Lubelskiem – 
elewacje i rzut przyziemia
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński.  
Zaszczytna wzmianka.
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Il. 12. Chata jednoizbowa w Łowickiem i w Radomskiem
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Zaszczytna wzmianka.
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Il. 13. Chata dwuizbowa w Lubelskiem – 
elewacje i rzut przyziemia
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Nagroda 1.

Il. 14. Chata dwuizbowa w Kieleckiem – elewa-
cje i rzut przyziemia
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Nagroda II.
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Il. 15. Chata dwuizbowa kurpiowska – elewacje  
i rzut przyziemia
Autorzy: R. Gutt i R. Świerczyński. Zaszczytna wzmianka.

Il. 16. Chata dwuizbowa – elewacje i rzut przyziemia
Autor: B. Bartłomiejczyk. Zaszczytna wzmianka.
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Il. 17. Chata dwuizbowa – elewacje  
i rzut poziomy
Autor: Z. Kalinowski. Projekt zakupiony.

Il. 18. Chata dwuizbowa – elewacje i rzut  
przyziemia
Autorzy: J. Kłos i K. Kłos. Projekt zakupiony
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Il. 19. Chałupa dwuizbowa – elewacje i rzut  
przyziemia
Autor: A. Raniecki. Projekt zakupiony.

Il. 20. Chata jednoizbowa – elewacje i 
rzuty przyziemia
Autor: J. Kon. Projekt zakupiony.
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3.2. Krakowski konkurs na zagrodę włościańską7 

W tym samym roku 1915 podobna inicjatywa wyłonienia najbardziej swoj-
skich rozwiązań  architektonicznych zagród włościańskich, ale dla Galicji, zro-
dziła się także w Krakowie. Zresztą Kraków i całe tamtejsze środowisko intelek-
tualne, od lat niezwykle zauroczone ludową kulturą i ją w różnych formach przez 
lata propagująca, w sposób oczywisty było do tego predestynowane. Zwłaszcza 
w malarstwie temat chałupy polskiej był bardzo często eksploatowany (il. 22-23). 
Dla przyjścia z radą w sprawie odbudowania kraju, zawiązał się d. 4 marca 1915 r.  
Komitet Obywatelski odbudowy wsi i miast w Krakowie, po przewodnictwem 
JEks. Dra Juliusza Leo. Komitet ten wyłonił z siebie Wydział Wykonawczy , który 
prace rozdzielił między sekcję finansową, prawniczą, sanitarną i techniczną. 

Ta ostatnia rozpadła się na następujące komisje: dla ustawodawstwa  
budowlanego, dla ustawodawstwa hipotecznego i komasacyjnego, dla ustanowie-
nia kwestionariusza odnośnie do rozmiarów zniszczenia, dla rozpatrzenia war-
tości materiałów budowlanych używanych na wsi, dla ustalenia projektów dla 
budynków włościańskich (projektową), dla wskazówek przy opracowaniu planów  
regulacyjnych i wreszcie komisję fachowo-administracyjną8.

Jak widać, zakres pracy jaki postawił przed sobą Komitet był bardzo złożo-
ny i dotyczył wszystkich możliwych aspektów niezbędnych do realizacji posta-
wionego zadania. Działaczom Komitetu przyświecały te same idee, które leżały 

Il. 21. Chata dwuizbowa i spichlerz – elewacje i rzuty przyziemia
Autor: M. Bystydzieński. Zaszczytna wzmianka.
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także u podstaw działalności CKO w Warszawie: niesienie pomocy zniszczonej 
doszczętnie polskiej wsi wraz z jej niezaprzeczalnymi wartościami kultury mate-
rialnej, której wyrazem było wyjątkowe piękno budynków wiejskich, uważanych 
przez szerokie grono intelektualistów za równie piękne jak te we Włoszech. Pięk-
no to mogło się tylko odrodzić przy wydatnej pomocy intelektualnej szerokie-
go grona artystów i architektów. Jednak wybór projektów zagród wiejskich nie  
nastąpił w drodze konkursu architektonicznego, jak to miało miejsce w przypad-
ku Warszawy, ale na zasadzie wyboru najlepszych z dotychczas opracowanych  
w różnych okolicznościach i przekazanych Komisji do ich wykorzystania:
Odczuwając wielkość zniszczenia i doniosłość jego następstw architekci,  
zaproszeni przez Prezesa Delegacji Architektów Polskich na posiedzeniu w dniu 
12 lutego b.r. postanowili ofiarować swe pomysły, mające służyć do utrzymania 
tradycji mieszkania wieśniaka polskiego i tradycyjnych tego mieszkania kształ-
tów i do ustalenia obrazu, jakby wieś polska jej chaty i zagrody mogły po odbudo-
waniu wyglądać: prace te są przeważną częścią niniejszej publikacji. Architekci 

Il. 22. Doga do wsi – Józef 
Szermentowski 1872
Źródło: http://www.
pinakoteka.zascianek.pl/
Szermentowski/Images/
Droga_do_wsi.jpg

Il. 23.  Droga w Brono-
wicach – Aleksander 
Gierymski Źródło:http://
lubicki.blogspot.
com/2017/03/aleksander-
gierymski-w-bronowicach.
html
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świadomi są tego, że po wojnie wieś nasza musi częściowo swój wyraz zmienić, 
ich dążeniu atoli przyświeca myśl, by w zmienionych warunkach nie zatracić jej  
dotychczasowych cech, owszem by je utrzymać i rozwinąć; bądź co bądź projekty 
są owocem naszego własnego, a nie obcego ducha9. 

Materiały te wykonane przez różnych architektów i w różnych technikach 
musiały ulec ujednoliceniu i uporządkowaniu według opracowanych programów 
tak, aby w jednolitej formie mogły być następnie opublikowane. Utworzono 
więc staraniem Komitetu specjalne biuro rysunkowe, subsydiowane przez rząd 
austriacki, którego pracownicy, działający pod fachowym kierownictwem Wła-
dysława Ekielskiego i Konrada Kuhla, mieli opracować złożone na ręce Komi-
sji projekty. Przedtem jednak specjalny zespół fachowców od spraw rolnictwa  
zobowiązany został do przedstawienia odpowiednich programów użytkowych 
dla pięciu wyodrębnionych typów zagród, zależnych od areału uprawnej ziemi.  
Opublikowanie tak uładzonych projektów miało być zwieńczeniem tego ambitnego 
i szczytnego dzieła. 

Wyodrębniono pięć typów zagród włościańskich i dla nich wykonano odpo-
wiednie projekty. Dla każdego typu opracowano osobny program funkcjonalno-użytko-
wy dla chałupy oraz odpowiadający areałowi uprawnej ziemi program funkcjonalno-
-użytkowy zabudowań gospodarczych. Dla potrzeb tematyki tej książki ograniczono się 
tylko do zajęcia się rozwiązaniami projektowymi dla chałupy. 
– Typ I. Zagroda dla włościanina bezrolnego, który utrzymać może jedną krowę 

i jedno prosię. Chata ma zawierać: sień o szerokości 2.50-3.00 m, dwie izby: 
większa o pow. ok. 25 m2, wyposażona w piec kuchenny, mniejsza o pow. oko-
ło 15 m2, jedną obszerną komorę z osobnym wejściem z sieni, jedną stajenkę  
z osobnym wejściem z podwórza, piwniczkę sklepioną pod izbą, na zewnątrz 
gnojownię, zbiornik na gnojówkę i wychodek (il. 24-26).

– Typ II. Zagroda dla włościanina gospodarującego na 1-2 morgach włącznie10, 
który może utrzymać dwie krowy i jedno prosię.
Chata ma zawierać: sień o szerokości 2.50-3.00 m; dwie izby: większa o pow. oko-
ło 30 m2, wyposażona w piec kuchenny, mniejsza o pow. około 18-20 m2, jedną 
obszerną komorę z osobnym wejściem z sieni, stajenkę dla dwóch krów i prosięcia, 
z osobnym wejściem z podwórza, piwniczkę sklepioną pod izbą, na zewnątrz gno-
jownię, zbiornik na gnojówkę i wychodek, rozległe poddasze (il. 27-30).

– Typ III. Zagroda dla włościanina na 3-5 morgach włącznie, który może utrzy-
mać cztery sztuki inwentarza większego i dwie świnie; dwa budynki: chata  
i stodółka. 
Chata ma zawierać: sień o szerokości 3 m, dwie izby, większa o pow. około 
30 m2 wyposażona w piec kuchenny, mniejsza o pow. około 25 m2, alkierz,  
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o pow. około 25 m2, komorę, o pow. około 20 m2 z osobnym wejściem z sieni; 
jedną stajnię dla czterech sztuk inwentarza większego; jeden chlew dla dwóch 
świń, przybudowany do chaty, jedną sklepioną piwnicę pod izbą, na zewnątrz 
gnojownię, zbiornik na gnojówkę i wychodek.
Stodółka o jednym boisku i jednym zapolu wraz z poddaszem na wozy itd.  
(il. 31-34).

– Typ IV. Zagroda dla włościanina na 6-10 morgach włącznie, który może utrzy-
mać dwa konie, cztery krowy i trzy świnie. Trzy budynki: chata, stajnia, stodoła 
i piwnica.
Chata ma zawierać: sień o szerokości 3 m, dwie izby czyste po około 30 m2 
każda, izbę kuchenną i czeladną o pow. około 20 m2, alkierz o pow. około  
15 m2, komorę o pow. około 20 m2, z osobnym wejściem z sieni, sklepioną 
piwnicę pod izbą, na zewnątrz gnojownię, zbiornik na gnojówkę i wychodek 
(il. 35-38).

– Typ V. Zagroda dla włościanina na 11-20 morgach włącznie, który może utrzy-
mać trzy konie, sześć krów i pięć świń. Trzy budynki: chata, stajnia z wozow-
nią, stodoła i piwnica.
Chata ma zawierać pomieszczenia takie, jak w typie IV, lecz o bogatszych wy-
miarach i bogatszym wyposażeniu (il. 39).

Z prostego porównania założeń projektowych postawionych przed projektan-
tami chałup w konkursie warszawskim i wytycznymi dla wybranych projektów 
opracowanych do Katalogu Krakowskiego łatwo zauważyć, że wymogi odnoście 
do standardów użytkowych chałup krakowskich były znacznie bogatsze od tych, 
zakładanych dla projektów z Katalogu Warszawskiego. W konkursie ogłoszonym 
przez Koło Architektów Warszawskich przewidziano tylko dwa typy chałup: cha-
łupy jednoizbowej i dwuizbowej przy założeniu włościan gospodarujących na 
areałach do 6 morgów – gospodarstwo mniejsze i dla włościanina posiadającego 
więcej niż 6 morgów – gospodarstwo większe. Majętność zaś włościanina gali-
cyjskiego była bardziej zróżnicowana i zróżnicowany był także program funkcjo-
nalno-użytkowy jego chałupy. Jedną izbą z alkierzem mógł zadowolić się jedynie 
bezrolny, a ten który gospodarował na areale 11-20 morgów miał do dyspozycji 
już cztery izby, wliczając w to alkierz, podobnie jak ten na 6-10 morgach, tylko 
izby o bogatszych wymiarach i bogatszym wyposażeniu. 
A oto przykłady wybranych typów budynków:
Zbiór wybranych ilustracji. Ich źródłem jest Katalog pod nazwą: Odbudowa 
polskiej wsi – Projekty chat i zagród włościańskich opracowane przez grono  
architektów polskich wydane pod redakcją Władysława Ekielskiego, Kraków 1915.
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1. Budynki mieszkalne dla włościan bezrolnych

Il. 24. Chata dla włościanina bezrolnego. Typ I

Il. 25. Chata dla włościanina bezrolnego. Typ I
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Il. 26. Chata dla włościanina bezrolnego. Typ I

Il. 27. Chata dla włościanina na 1-2 morgach. Typ II

2. Chaty dla włościan gospodarujących na 1-2 morgach
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Il. 28. Chata dla włościanina na 1-2 morgach. Typ II

Il. 29. Chata dla włościanina nam 1-2 morgach. Typ II
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Il. 30. Chata dla włościanina na 1-2 morgach. Typ II

Il. 31. Chata dla włościanina na 3-5 morgach. Typ IIII

3. Chaty dla włościan gospodarujących na 3-5 morgach
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Il. 32. Chata dla włościanina na 3-5 morgach. Typ III

Il. 33. Chata dla włościanina na 3-5 morgach. Typ III
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Il. 34. Chata dla włościanina na 3-5 morgach. Typ III

Il. 35. Chata dla włościanina na 6-10 morgach. Typ IV

4. Budynki mieszkalne dla włościan gospodarujących na 6-10 morgach
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Il. 36. Chata dla włościanina na 6-10 morgach. Typ IV

Il. 37. Chata dla włościanina na 6-10 morgach. Typ IV
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Il. 38. Widok na zagrodę
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5. Budynki dla włościan gospodarujących na gruntach 11-20 morgach

Il. 39. Chata dla włościanina na 11-20 morgach. Typ V
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5. Budynki dla włościan gospodarujących na gruntach 11-20 morgach Ze zbioru 40 projektów chałup wybrano po kilka przykładów z każdego 
typu zagrody włościańskiej. Autorami projektów włączonych do Katalogu byli: 
Jan Burzyński, Władysław Ekielski, Józef Gałęziowski, Zygmunt Parland, Józef  
Kaban, Ignacy Kędzierski, Władysław Klimczak, Konrad Kuhl, Maryan Osiński, 
Karol Stryjeński, Włodzimierz Tetmajer, Stefan Wąs i Kazimierz Wyczyński. 

 Fakt ukazania się w tym samym roku 1915 dwóch katalogów po tą samą 
nazwą „Odbudowa wsi polskiej” w Królestwie Polskim i Galicji skłania do 
analizy porównawczej obu tych wydawnictw. Jedno co łączy oba te wydawnic-
twa to ideologia mobilizująca autorów do podjęcia się tego ambitnego zadania.  
Wyrażona ona została w słowach wstępnych do każdego z nich uzasadniających 
podstawowy cel tego przedsięwzięcia. To co jest inne, to sposób wyłonienia 
projektów oraz zakres szczegółowości rozwiązań. Katalog Warszawski powstał  
w wyniku konkursu architektonicznego ogłoszonego prze CKO za pośrednic-
twem Koła Architektów w Warszawie. Z tej racji szata graficzna rozwiązań jest 
mocno zindywidualizowana, zależna od indywidualności autora. Projekty do  
Katalogu Krakowskiego zostały wyłonione ze zbioru projektów przekazanych 
przez wyżej wymienionych architektów do dyspozycji Obywatelskiego Komitetu 
Odbudowy Wsi i Miast w Krakowie, a następnie opracowane przez tych samych 
autorów w jednolitej technice graficznej. Bardziej istotna różnica zaznaczyła się 
w podejściu do programów funkcjonalno-użytkowych dla zagród i samej chałupy.  
W programie warszawskim ograniczono zakres opracowania do dwu typów  
zagród włościańskich: dla gospodarstwa mniejszego – do 6 morgów i dla gospo-
darstwa większego – ponad 6 morgów i odpowiednio chata mniejsza o powierzch-
ni zabudowanej około 50 m2. i chata większa o powierzchni zabudowy około  
80 m2. Krakowiacy wyróżnili aż 5 typów zagród i tyleż typów chałup o zróżni-
cowanym programie użytkowym. Poza tym dopuszczono także zespolenie pod  
jednym dachem funkcji mieszkaniowej z ograniczoną funkcją gospodarczą.  
Do Katalogu dołączono obszerną część opisową zawierającą informacje o ma-
teriałach i niektórych szczegółach budowy zabudowań włościańskich (Komu-
nikat Koła Architektów w Warszawie), o budowie chaty (W. Ekielski), o budo-
wie stodół (K. Kuhl), o budowie stajen (k. Kuhl), o budowie gnojarni (K. Kuhl), 
 o piecu piekarskim (W. Klimczak), o dostarczaniu ludności wsi, osad i mia-
steczek dobrej wody w dostatecznej ilości (doc. Dr T. Janiszewski), o budowie  
wodociągów wiejskich (T. Jaszczurowski), o włościaninie bezrolnym (W. Ekiel-
ski), o przedmiarach i kosztorysach (W. Ekielski), przedmiarach robót z materia-
łem dla 4 typów chat, stajen i stodół. Istotną uwagę zwrócono na sposób funkcjo-
nowania sieni w chałupie jako tej części programu spełniającej funkcje służebne 
dla całej zagrody. W niej bowiem koncentruje się także funkcja przygotowywa-
nia paszy dla zwierząt. Z tej racji określono dla niej minima powierzchniowe  
i wymiarowe. 
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3.3. Uwagi odnośnie do rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych

Zestaw pomieszczeń nowej chałupy włościańskiej w Katalogu Warszaw-
skim. nie różnił się od zestawu pomieszczeń chałupy tradycyjnej. Sień, izba jedna 
lub dwie, komora, alkierz, ale tylko w jednym przypadku i to poza programem 
przyjętym w założeniach konkursowych. W kilku przypadkach przewidywano 
dwie sionki – jedna od strony zabudowań gospodarskich, druga przy wejściu  
reprezentacyjnym. W żadnym przypadku nie zastosowano sieni przelotowej, choć 
w jednym taka możliwość mogłaby zaistnieć, gdyby w ściance dzielącej uwzględ-
niono drzwi przelotowe. 

Przyjęte rozwiązania architektoniczne bardzo udatnie nawiązują do tradycyj-
nych wzorów architektury ludowej, mimo konieczności rezygnacji z zastosowania 
przy budowie drewna, podstawowego materiału budowlanego, stanowiącego  
o istocie piękna i uroku starej chałupy włościańskiej. Zresztą architekci nie  
całkowicie zrezygnowali z tego materiału; stosowali go umiejętnie, aczkolwiek 
oszczędnie w niektórych widocznych elementach chałupy takich jak obudowa 
szczytów poddaszy, ganków lub słupów podcieniowych. Przy budowie dachu, 
jako tego elementu formy architektonicznej chałupy włościańskiej, który decy-
dować miał o istocie jej piękna, drewna uniknąć się jednak nie dało. I właśnie 
formą dachu architekci starali się wyróżnić przynależność chałup włościańskich 
do poszczególnych regionów kraju. Bardzo udatnie zrobili to autorzy pierwszych 
nagród: Romuald Gutt i Rudolf Świerczyński. Oni, jako jedyni, wyróżnili formal-
nie chałupy regionów: Lubelskiego, Mazowsza Rawskiego, Kaliskiego, Kielec-
kiego, Łowickiego i Radomskiego, czy chałupy Kurpiowskiej. Najprawdopodob-
niej znajomość cech architektury ludowej tych regionów zaczerpnęli z wydanej 
kilka lat temu (1909 r.) książki Zygmunta Glogera pt. „Budownictwo drzewne”. 
Nie znaczy to wcale, że pozostałe projekty, załączone do katalogu, posiadają  
jakieś dyskwalifikujące architektoniczne niestosowności. Spełniają one bowiem 
wszystkie te podstawowe wymagania, jakie stawiane są formie polskiej chałupy 
włościańskiej. 

W przypadku obu katalogów przyjęto tę samą zasadę, że nie są one zbio-
rem projektów do bezpośredniego stosowania, lecz tylko wzorem dla majstrów  
budowlanych jak należy budować na wsi, aby została zachowana swojskość  
obrazu odbudowanej na nowo wsi polskiej: Nasze projekty mają charakter do-
radczy, dają wskazówki, jakby nasz rolnik powinien budować, by mieszkał zdro-
wo i wygodnie, ale nie są to przepisy, iżby inaczej nie mógł stawiać….Niechże  
te prace służą wszystkim, którzy po wojnie lub później będą budować, a wreszcie 
tej władzy, która nieść będzie pomoc nieszczęśliwym; bez niej wsie, a zwłaszcza 
te zupełnie zniszczone, nie będą odbudowane należycie, stracą swój rodzimy  
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wyraz, a nasze usiłowania mogą się stać bezowocnym trudem11  – pisze W. Ekielski  
w słowie wstępnym do Katalogu Krakowskiego. Natomiast Juliusz Kłos w sło-
wie wstępnym do Katalogu Warszawskiego w taki oto sposób wyraża ten sam  
problem: Umieszczając w wydawnictwie niniejszym wybór wybitniejszych 
 projektów, wyróżnionych na tym konkursie, Centralny Komitet Obywatel-
ski miał na celu ułatwić w ten sposób pracę twórczą przy odbudowie wsi, dać  
do ręki majstrowi wioskowemu nie wzory, których ślepo trzymać się powinien, lecz 
raczej przykłady dobrych, starannie obmyślonych rozwiązań. Niech przykłady tu 
zebrane wyjaśnią dobitniej, niżby to w słowach ująć można, jak nam budować 
trzeba, aby ze zgliszcz odrodziła się wieś polska w całej swej przedziwnej krasie 
piastowskiej, aby dowiodła światu, że i dziś, jak tysiąc lat temu, umiemy myśleć, 
czuć i budować po polsku12.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w obu przypadkach – Obywatelskiego Komitetu 
Warszawskiego, jak i Komitetu Krakowskiego – inicjatywę wydania katalogów 
projektów zawdzięczać należy Kołom Architektów w Warszawie i Krakowie,  
a więc tym, którzy tak bardzo zaangażowali się w organizację wspomnianych na 
poprzednich stronach książki wystaw w Częstochowie i Krakowie. Cześć im za 
to i Chwała. 

Przypisy
1 Władysław St. Reymont, Pęknięty dzwon. Wydanie czwarte. Poznań, Wydawnictwo 

polskie R. Wegner, s. 34.
2 Ibid., ss. 122-123.
3  Centralny Komitet Obywatelski skupiał działaczy Centralnego Towarzystwa Rolni-

czego, Towarzystwa Przemysłowców Guberni Królestwa Polskiego, Towarzystwa  
Kredytowego Ziemskiego i Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu. Pracą  
bieżącą kierowała Komisja Wykonawcza przez swoje wydziały i komitety terenowe 
gubernialne, powiatowe, okręgowe, miejskie i gminne. Działalność CKO finansowana 
była ze środków rządu rosyjskiego i Komitetu Wielkiej Księżnej Tatiany. Po zajęciu 
Warszawy przez Niemców w sierpniu 1915 r.  władze okupacyjne zezwoliły począt-
kowo na kontynuowanie działalności CKO, jednak już 12 września 1915 r. nakazały 
jego rozwiązanie, które nastąpiło formalnie w listopadzie tego roku. Część działaczy 
opuściła Warszawę i utworzyła Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego 
w Rosji. 

4  Odbudowa wsi polskiej – Projekty zagród włościańskich, wyróżnione na konkursie 
ogłoszonym przez C.K.O. za pośrednictwem Koła Architektów w Warszawie. Nakładem 
Centralnego Komitetu Obywatelskiego, Warszawa 1915. Skład główny w księgarni 
Gebethnera i Wolffa.

5 Jedna morga nowopolska = 0,5598 ha.
6  Odbudowa wsi polskiej, op. cit.,  nienumerowana strona  pierwsza Warunków Konkursu.
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7 Odbudowa Wsi Polskiej. Wydawnictwo Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Wsi  
i Miast w Krakowie, 1915.

8  Ibid., s. 1.
9 Ibid., s. 1.

10 Jedna morga dolno-austriacka liczyła 0,5755 ha.
11 Odbudowa wsi polskiej. Katalog Krakowski, op. cit., s. 2.
12 Odbudowa wsi polskiej. Katalog Warszawski, op. cit., Nienumerowana strona pierw-

sza Warunków Konkursu.
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Rozdział 4 

Na przedprożu Reformy Rolnej

4.1. Co z odbudową według projektów katalogowych lat 1915 i 1916?

Źródłem dla wszystkich zamieszczonych ilustracji od 1-15 jest artykuł  
Wacława Krzyżanowskiego pt. „O dobrej odbudowie”. ARCHITEKT, rocznik 1922, 
zeszyt nr 2, ss. 23-24 i tablice 12-14.

Przypatrzmy się teraz w jaki sposób i czy w ogóle projekty chat włościań-
skich, opracowane przez oba Komitety Obywatelskie w Warszawie i Krakowie, 
zostały wykorzystane przy odbudowie zniszczonych wojną obszarów wiejskich. 
Prace projektowe wprawdzie zostały zakończone, ale przyznać należy, że był 
to zaledwie drobny fragment zadania. 
Był rok 1916. Wyniszczające działa-
nia wojenne trwały w najlepsze i trwać 
miały jeszcze dwa lata. Państwa za-
borcze wcale nie były zainteresowa-
ne odbudową wsi, a jeśli tak, to tylko 
w tym zakresie, jaki był niezbędny na 
wojenne potrzeby. Chłop polski, jeśli 
już musiał coś budować, to jedynie do-
prowadzał do używalności zniszczone 
przez wojnę zabudowania, wcale nie 
dbając o racjonalność ich rozwiązań 
użytkowych, a tym bardziej o architek-
toniczny wygląd budynków. Ponadto 
nie miał na to odpowiednich środków 
finansowych ani niezbędnych mate-
riałów budowlanych. Pomoc państwa  
i samorządów stawała się konieczno-
ścią. Na pomoc rządową państw zabor-
czych, w niepewnej sytuacji wojennej, 
trudno byłoby więc liczyć. Pomoc ta 
mogła się tylko pojawić w momencie 

Il. 1. Chałupa Branickiej w Dziekanowicach

Il. 2. Widok chałupy Branickiej  
w Diekanowicach
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uzyskania przez Polskę niepodległości, 
a o tę dopiero walczono. Czy to miało 
oznaczać, że w momencie jej uzyska-
nia w 1918 roku Państwo Polskie uzna 
sprawę odbudowy wsi polskiej za swój 
priorytet? Może i tak, ale…. Plano-
we działanie i na tym polu wymagało 
przygotowania gruntu w postaci od-
powiednich ustaw i aktów prawnych 
ustalających nowe zasady gospodaro-
wania ziemią na obszarach wiejskich, 
a te mógł uchwalić Sejm Ustawodaw-
czy powołany do życia dopiero w roku 
1919. Do czasu stanowienia ustaw, 
rozporządzeń i różnych instytucji sa-
morządowych i finansowych w postaci 
banków, ukierunkowanych na inwesty-
cje na wsi, chłop polski musiał sobie ra-
dzić sam ze swoimi problemami. Trud-
no więc było oczekiwać od niego, aby  
w tak niepewnej sytuacji był w stanie 
interesować się przykładowymi projek-
tami budynków mieszkalnych zawartymi 
w katalogach, o których – jak moż-
na byłoby domniemywać – wcale nie 
słyszał. Nie posiadamy żadnych wia-
domości, czy w czasie trwania działań 
wojennych, czy nawet w pierwszych 
dniach wolności – po 1918 roku – były 
podejmowane jakieś próby na wsi, aby 
doprowadzić do fizycznej realizacji 
projektów z katalogu warszawskiego. 
Natomiast możemy odnotować śla-
dy takiej próby na terenie Małopolski,  
a więc na terenie oddziaływania wpły-
wów Obywatelskiego Komitetu Odbu-
dowy Wsi i Miast w Krakowie. Pisze  
o takiej próbie w krótkim artykule pt. 
„O dobrej Odbudowie” zamieszczonym 

Il. 3. Chałupa Pieniążka w Boleniu

Il. 5. Chałupa Kozłowej w Olszanicy

Il. 4. Widok chałupy Pieniążka w Boleniu

Il. 6. Widok chałupy Kozłowej w Olszanicy



85Na przedprożu Reformy Rolnej

w miesięczniku krakowskim „Architekt” 
jego członek Komitetu Redakcyjnego archi-
tekt Wacław Krzyżanowski1. Już pierwsze 
zdanie tego artykułu uświadamia nam, że 
autor miał styczność z katalogiem krakow-
skim: Zagadnienie odbudowy wsi w Polsce 
rozwiązują równolegle od roku 1916: inteli-
gencja ideowo, dążąc w szeregu artykułów, 
rozpraw, rysunków i modeli do pokazania 
ideału powojennej osady rolnej i rząd re-
alnie, prowadząc własnymi środkami akcje 
odbudowy zniszczenia…Wpływ idealnych 
dążeń inteligencji niewiele na ogół oddzia-
łał na szerzej pojętą celowość w rządowej 
odbudowie wsi polskiej2.

W dalszej części artykułu omawia on 
swoje zaangażowanie w odbudowie kilku 
wsi znajdujących się tuż poza granicami 
Krakowa, pisząc: W niektórych powiatach 
Małopolski powstała pewna liczba do-
brych budynków, między innymi w kilku-
nastu wsiach pod Krakowem, zburzonych 
doszczętnie a planowo przez austriacką ar-
mię. Odbudowa tych wsi powierzona podpi-
sanemu z powodu zakazu twierdzy dopiero  
w lecie 1918 r. cieszyła się swego czasu uzna-
niem, co pozwoliło skupić przy niej zdolnych 
miejscowych budowniczych i rozwinąć słusz-
ną, z inicjatywy prywatnej pochodzącą, za-
sadę odnowienia życia na wiejskich ruinach. 
Było to tym więcej wskazanym, gdy okazało 
się, że budownictwa wiejskiego, będącego 
na nizinach Polski w zupełnym upadku nie 
można pozostawić bez fachowej opieki. Dla-
tego przeważną ilość zrębów wykonano od 
roku 1918 do początki 1920 podług rysun-
ków we własnym zarządzie lub przez przed-
siębiorstwa3 (il. 1-15).

Zastanawiający jest fakt, że wśród pro-
jektów prezentowanych w cytowanym arty-
kule nie ma ani jednego, który by wskazy-
wał na wykorzystanie dobrych przykładów 
rozwiązań projektowych, demonstrowanych  
 

Il. 7. Chałupa Jarzyny w Bosutowie

Il. 9. Chałupa Sieranta w Bibicach

Il. 8. Widok chałupy Jarzyny w Bosutowie

Il. 10. Widok chałupy Sieranta w Bibicach
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w KATALOGU opracowanym przez 
Komitet Obywatelski w Krakowie. 
Tym bardziej jest to zastanawiające, że 
architekt ten należał do kręgu osób zbli-
żonych do redaktora naczelnego mie-
sięcznika ARCHITEKT – p. Władysła-
wa Ekielskiego, inicjatora powstania 
wspomnianego Katalogu. Niemniej 
projekty te uwzględniają podstawowe 
zasady, które stawiał sobie Komitet 
Obywatelski, przystępując do opraco-
wania zestawu projektów wzorcowych 
zagród wiejskich: Cechą tych nowych 
budynków – pisze dalej W. Krzyżanow-
ski – jest celowy, na tradycji oparty 
rzut poziomy, jednak o szerszej sieni  
i drzwiach, ustawionych z myślą o ume-
blowaniu, wysokość izby większa, więk-
sze okna, dobre wykonanie techniczne 
oraz układ, ścisła ekonomia i higiena 
budynków gospodarskich4. Jeśli zaś 
chodzi o kształtowanie architektonicz-
nej formy budynków, to i w tym przy-
padku budowniczowie skupieni wokół 
Krzyżanowskiego idą w ślady twórców 
katalogu Krakowskiego. Potwierdza-
ją to dalsze zdania artykułu: Kto wie 
jak inne państwa, a zwłaszcza Niemcy,  
w ślad za bogatą literaturą przedmiotu, 
dążą do najlepszego rozwiązania pro-
blemu małego gospodarstwa rolnego 
w celu podniesienia sprawności go-
spodarczej całego narodu, ten nie po-
sądzi dążących w tym samym kierunku  
u nas o artystyczny romantyzm wiosko-
wy sprzed laty, a tym mniej o partyj-
ność i jeśli nie jest opanowany zawiścią 
klasową przyzna, że tylko tak pojęta  
odbudowa prawdziwie poszkodowa-

Il. 11. Chałupa w Prokocimiu

Il. 12. Widok chałupy w Prokocimiu

Il. 13. Widok chałupy Grzesiaka w Grębałowie

Il. 14. Widok chałupy Cholewickiego  
w Węgrzcach
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nych daje jedną z mocnych podwalin materialnej i moralnej kulturze przyszłych 
pokoleń w Polsce5.

Były to zatem projekty całkowicie indywidualne, zaprojektowane dla kon-
kretnych inwestorów uświadomionych zapewne przez projektantów o potrzebie 
uwzględnienia w projektach wyżej wspomnianych zaleceń. 

W rozplanowaniu wnętrz budynków mieszkalnych widać jeszcze przywiąza-
nie do tradycyjnych rozwiązań. Sień, jak już wspomniano, znacznie szersza niż 
dawniej, dzieli budynek na dwie części, zawierające każda po dwa wydzielone 
pomieszczenia z przeznaczeniem na izby, kuchnię i komorę. Skromniejszy pro-
gram zawiera jedynie dom Kozłowej w Olszanicy (il. 5), który w części szczyto-
wej posiada wydzieloną część gospodarczą z funkcją szopy, dostępnej z obszer-
nego podcienia. Program mieszany – mieszkalno-gospodarczy zawiera także dom 
Sieranta w Babicach (il. 9). Można domniemywać, że właściciel należał do grupy 
włościan bezrolnych lub gospodarujących na małej powierzchni upraw rolnych. 
Odmiennym całkowicie przykładem rozwiązania funkcjonalnego jest dom w Pro-
kocimiu (il. 11). Z szerokiego podcienia prowadzi wejście do obszernej sieni, roz-
planowanej w układzie poziomym, z której jest dostęp do izby, kuchni i komory. 
Czwarte pomieszczenie, usytuowane po drugiej stronie sieni, vis-a-vis komory, 
to stajenka dostępna z podcienia. Wyjątkowość tego rozwiązania polega jeszcze 
i na tym, że główne wejście do budynku prowadzi ze szczytu, który w tym przy-
padku posiada znacznie odbiegające od tradycyjnych rozmiary. Zwykle szerokość 
tradycyjnych budynków mieszkalnych nie przekraczała 7 metrów, tymczasem  
w prezentowanych przykładach szerokość ta przekracza znacznie 8,5 m, a w Pro-
kocimiu sięga aż 11 metrów. Pozwoliła na to zastosowana bardziej nowoczesna 
drewniana konstrukcja więźby dachowej. 

Zastosowane w projektach materiały budowlane zarówno do budowy zrębów 
budynków, jak i pokrycia dachów spełniały już w znacznym stopniu wymaga-
nia przepisów przeciwpożarowych, chociaż nie brak jeszcze zrębów wykonanych  
z drewnianych brusów. 

Il. 15. Widok zabudowy ulicznej w Węgrzcach
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W przypadku budynków murowanych, drewno stosowano głównie dla podkreśle-
nia ludowych cech architektury, objawiających się w takich elementach architekto-
nicznych, jak: ganki, podcienia, wystawki i inne drobne detale. 

Zdecydowana większość podanych przykładów spełnia warunki, jakim  
powinny odpowiadać rozwiązania architektoniczne, właściwe dla Regionu  
Małopolskiego. Wyjątkiem mogą być domy Grzesiaka w Grębałowie (il. 13)  
i domu Cholewickiego w Węgrzcach (il. 14), których rozwiązanie dachu nie speł-
nia cech obowiązującej na tym terenie formy dachu czterospadowego i jego po-
chodnych, o których to cechach tak istotnych dla krajowego budownictwa, przy-
najmniej na terenie Małopolski, pisze Czartoryski: Okap krajowy czyli poziomy 
wynosić ma co najmniej metr, lepiej dwa łokcie t. j. tyle wystawać mają belki 
poza ściany domu. Okap daje się nie tylko po obu frontach budynku, t. j. z przodu  
i z tyłu, ale również z obu końców, czyli w szczytach a zatem dookoła budynku6. 

4.2. Maszynowa produkcja chat i dworków drewnianych7

O ile inicjatywę architektów zgrupowanych wokół inż. W. Krzyżanowskie-
go należy uznać za wydarzenie lokalne, dotyczące najbliższych okolic Krakowa,  
o tyle pomysł maszynowej produkcji domów dla rolników miał już charakter akcji 
ogólnopaństwowej, której patronowały najwyższe władze administracji państwo-
wej. Ten fakt pozwalał przypuszczać, że akcja odbudowy zniszczeń wojennych na 
terenach wiejskich nabierze odpowiedniego rozmachu i, co najważniejsze, będzie 
prowadzona pod fachowym nadzorem i przy znaczącej pomocy państwa w kre-
dytowaniu inwestycji i zaopatrzenia materiałowego. Wobec braku odpowiednich 
unormowań ustawowych, na które trzeba było poczekać aż do 1925 roku, czyli 
do uchwalenia ustawy o Reformie Rolnej i powołania kompetentnych organów 
państwowych, pozwalających na kompleksowe zajęcie się kwestią zagospoda-
rowania obszarów rolnych realizowanych przy pomocy państwowej w najszer-
szym zakresie, czyli od parcelacji i komasacji gruntów rolnych począwszy, a na 
opracowaniu odpowiednich zarządzeń, dotyczących pomocy państwa w zakresie 
technicznej i kredytowej, kończąc. Stąd też nie obyło się bez wielu trudności natu-
ry organizacyjnej, a zwłaszcza osłabienia kondycji gospodarczej, spowodowanej 
konfliktem zbrojnym z Rosją Sowiecką, angażującym potężne środki materiałowe 
skierowane na ten cel. W tej sytuacji sprawa przyśpieszonej odbudowy straci-
ła na rozmachu. Skończyło się na opracowaniu wzorcowych projektów domów 
mieszkalnych i przeorganizowaniu paru tartaków państwowych na maszynową 
produkcję domów drewnianych. 

W roku 1921 po olbrzymich zniszczeniach województw wschodnich przez 
nawałnicę bolszewicką, Ministerstwo Robót Publicznych zmuszone było podjąć 
szeroką akcję odbudowy osiedli i w tym celu powzięło szczęśliwą myśl maso-
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wej produkcji, w pierwszej linii chat wiejskich, według wzorów przemyślanych 
i szczegółowo opracowanych typów. Produkcję tę zamierzało Ministerstwo wy-
konać sposobem maszynowym. Z uwagi na konieczność utrzymania charakteru 
chaty polskiej, opracowanie typów chat powierzono architektowi Franciszkowi 
Krzywda-Polkowskiemu, ówczesnemu kierownikowi Wydziału Techniczne-
go Sekcji Odbudowy Ministerstwa Robót Publicznych. Rysunki 1-7 na il. 16 są 
wykonane pod jego kierownictwem przez p. Hipolita Rutkowskiego. Rys. nr 1. 
przedstawia te typy, które zostały uznane jako najpotrzebniejsze jednostki miesz-
kalne. Dalsze rysunki (rys. 2-7) na il. 17 przedstawiają w opracowaniu szczegó-
łowym typy chaty jednoizbowej, oznaczonej nr 3 z uwzględnieniem powiązań 
elementów i przedstawieniem ich w odnośnych rzutach, dla późniejszego uwi-
docznienia części składowych, zarówno dla ich produkcji, jako też zmontowania 
na miejscu budowy. 

Późniejsze warunki finansowe Skarbu Państwa nie pozwoliły prowadzić  
nadal rozpoczętej akcji maszynowej produkcji domów drewnianych. Akcja ta  
mogłaby być podjęta na nowo, bowiem maszyny, wówczas wprowadzone w paru 
tartakach państwowych, posiadały jeszcze potrzebne urządzenia. Nie ma jednak 
śladów, aby akcja maszynowej produkcji domów drewnianych została wznowiona. 

Il. 16. Zestaw chałup ujętych w planie maszynowej produkcji
Źródło: Maszynowa produkcja chat i dworków drewnianych. Architektura i Budownictwo, rocznik 1928, ss. 33-37.
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Il. 17. Przykładowy projekt chałupy (typ chałupy jedno-
izbowej) w opracowaniu technicznym z rysunkami 
prefabrykowanych elementów
Źródło: Maszynowa produkcja chat i dworków. Architektura 
i Budownictwo, rocznik 1928, ss. 33-37.
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Przypisy
1 Wacław Krzyżanowski, O dobrej odbudowie, (w:) Architekt, rocznik 1922, zeszyt  

nr 2, ss. 23-24 i tablice nr 13 i 14.
2 Ibid., s. 23.
3 Ibid., s. 23.
4 Ibid., s. 23.
5 Ibid., s. 23.
6 Zygmunt Czartoryski, O stylu krajowym w budownictwie wiejskim. Księgarnia J.K. 

Żupańskiego. Poznań 1896, s. 18. 
7 Architektura i Budownictwo, rocznik 1928, ss. 33-37.
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Rozdział 5

Od batalii do reformy rolnej – lata 1919-1925-1939

5.1. Naprawa struktury agrarnej w odrodzonym Państwie Polskim

Opisana w poprzednim rozdziale próba odbudowy zniszczeń wojennych na 
terenach wiejskich w pierwszych dniach wyzwolonej Polski według zasad zawar-
tych w licznych publikacjach, przedstawiających wzory nowoczesnych rozwiązań  
użytkowych i architektonicznych zagród włościańskich, miała incydentalny 
charakter. Poza przykładem grupy architektów krakowskich, skupionych wokół  
W. Krzyżanowskiego, która podjęła, zaraz po zakończeniu działań wojennych, 
trud budowy nowoczesnych domów dla rolników w kilku wsiach podkrakow-
skich, nie ma informacji o tym, aby podobne akcje podejmowane były na innych 
terenach. Zresztą były to przypadki odosobnione i obliczone na indywidualny 
wysiłek poszczególnych rolników, mających warunki finansowe pozwalające 
realizować odbudowę swoich zagród w myśl nowoczesnych zasad. Państwowa 
ingerencja ograniczała się jedynie do skąpej pomocy w pozyskaniu drewna, którą 
to inicjatywę krytykował w swoim artykule W. Krzyżanowski. Miał on na myśli 
akty prawne o charakterze dekretów ustalające zasady wydawania drewna z lasów 
państwowych na ulgowych warunkach, wydane w styczniu 1919 roku przez gabi-
nety Jędrzeja Moraczewskiego i Ignacego Paderewskiego, chcących tym samym 
pomóc rolnikom w odbudowie ich domów mieszkalnych i budynków gospodar-
czych.1 Pomoc państwa w formie systemowej mogła być dopiero zorganizowana 
po ustaleniu podstaw prawnych przyszłościowej struktury rolnej, sformalizowanych 
odpowiednimi ustawami, uchwalanymi przez władze państwowe. Tymczasem 
 trwały dopiero prace zmierzające do uporządkowania systemu prawnego, na  
jakim miała się opierać rodząca się polska państwowość. Sprawy polskiej wsi  
i jej odbudowy nie znajdowały priorytetu w rządowych dekretach pierwszych 
tymczasowych rządów II Rzeczypospolitej. Pierwszym i podstawowym zada-
niem tymczasowych władz stało się powołanie do życia Sejmu Ustawodawczego, 
mającego stanowić nowe prawa, w tym podstawowej ustawy zasadniczej – Kon-
stytucji. 26 stycznia 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, 
a dwa tygodnie później – 10 lutego 1919 roku – Józef Piłsudski – Naczelnik 
Państwa – dokonał uroczystego otwarcia jego obrad. Na uchwalenie Konstytu-
cji Polska czekała do 17 marca 1921 roku. Od tego momentu można było dopiero  
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stanowić wiążące ustawy ustalające nowy porządek prawny, także w zakresie 
ustawodawstwa, dotyczącego nowej struktury agrarnej. Nie znaczy to wcale, że 
dopiero od tego momentu zaczynano myśleć o zasadniczych zmianach, dotyczą-
cych porządku prawnego na obszarach wiejskich. 

5.2. Uchwała Rolna i pierwsze zarządzenia wykonawcze  
       Rok 1919

Przed przystąpieniem do omawiania przemian struktury agrarnej w Polsce 
po I wojnie światowej lat 1914-1918, w tym także przemian w sposobie budow-
nictwa włościańskiego początkowego okresu odbudowy Polski, konieczne jest 
przedstawienie tła, na jakim przemiany te następowały. Jednym z podstawowych 
elementów kształtującym to tło miała być reforma rolna, zainicjowana już na  
samym początku w wyzwolonej Polsce, bo w roku 1919. Z wnioskiem o jej prze-
prowadzenie wystąpiły całe grupy światłych osobistości z kręgów intelektualnych 
i znanych polityków zajmujących wpływowe stanowiska w pierwszym Sejmie 
Ustawodawczym II Rzeczypospolitej. Wśród nich poczesne miejsce zajmował 
legendarny bojownik o prawa włościan Wincenty Witos, sprawujący w Sejmie 
Ustawodawczym I kadencji funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rol-
nej. On to, wraz z towarzyszami z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego 
Piast, zgłosił na początku 1919 r. wniosek w sprawie naprawy stosunków rolnych 
w Państwie Polskim. A oto główne tezy tego wniosku:

Ze względu na to, że obecny stan posiadania ziemi w Polsce jest niesprawie-
dliwy i gospodarczo niezdrowy, gdyż obok licznych latyfundiów i obszarów dwor-
skich utrzymuje niezliczone zastępy bezrolnych i małorolnych, – że latyfundia 
i obszary dworskie są zabytkiem średniowiecznych stosunków, wynikłych  
z panowania jednej klasy społecznej nad drugą, – że ziemia oddana w ręce ludu 
polskiego zapewnia trwałość utrzymania narodowego terytorium i pomnożenia 
produkcji rolnej, Sejm wzywa Sejmową Komisję Rolną, aby w przeciągu dwóch 
miesięcy opracowała projekt nowego ustawodawstwa rolnego, uwzględniając  
w nim następujące zasady:
1. Właścicielami gospodarstw rolnych mogą być tylko ci, którzy na nich pracują,
2. Przyszły ustrój rolny w Polsce musi się oprzeć na zdrowych gospodarstwach 

włościańskich,
3. Dla osiągnięcia celów pod 1 i 2 muszą być rozprzedane pomiędzy bezrolnych 

i małorolnych za pośrednictwem Polskiego Państwowego Banku Ziemskiego 
dobra następujące:

a/ dobra państwowe, 
b/ dobra donacyjne,  
c/ majoraty itd. itd.
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Ten wniosek, łącznie z szeregiem innych mniej lub bardziej radykalnych, stał 
się podstawą przyjętej dnia 10 lipca 1919 r. Uchwały Sejmu Ustawodawczego  
w przedmiocie zasad reformy rolnej (S.U. druk Nr 839). A oto cytowane niektóre 
fragmenty tej Uchwały:
Ustrój rolny Rzeczypospolitej Polskiej oprzeć się winien przede wszystkim na  
silnych, zdrowych i zdolnych do intensywnej produkcji gospodarstwach wło-
ściańskich, opartych na zasadzie prywatnej własności różnego typu i wielkości.  
Akcja w tym kierunku zmierzająca obejmie tworzenie nowych gospodarstw dro-
gą kolonizacji, powiększania istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiaru 
samodzielnych jednostek gospodarczych, tworzenie gospodarstw drobnych dla 
produkcji ogrodniczo-warzywnej oraz tworzenie kolonii i ogrodów robotniczych, 
urzędniczych i t. p. w pobliżu wielkich miast i ośrodków przemysłowych.

Właścicielami lub posiadaczami ziemi uprawnej mogą być tylko osoby, 
prowadzące osobiście samodzielne gospodarstwo, lub ich spadkobiercy ...
Regulatorem władania ziemią w Polsce, będzie Państwo, które w tym celu musi 
rozporządzać dostateczną ilością ziemi dla kolonizacji i parcelacji.

Na zapas ziemi na parcelację i kolonizację złożą się ziemie następujące:
a/ dobra, będące własnością Państwa;
b/ objęte przez Państwo dobra, należące do członków dynastii panujących 

lub członków ich rodzin;
c/ dobra Rosyjskiego Banku Włościańskiego i Pruskiej Komisji Koloniza-

cyjnej;
d/ dobra martwej ręki (duchowne, biskupie, kapitulne, klasztorne, plebańskie 

po porozumieniu ze Stolicą Apostolską, i innych instytucji publicznych;
e/ nie rozparcelowane dobra poduchowne i poklasztorne po porozumieniu 

ze Stolicą Apostolską;
f/ dobra nabyte w czasie wojny z zysków lichwiarskich i dobra osób speku-

lujących ziemią;
g/ dobra, względnie części dóbr, wykupywane drogą ustawowego przymu-

su od prywatnych właścicieli ziemskich w miarę postępu parcelacji po 
cenie ustawą określonej… Ustawa określi też maksimum ziemi folwarcz-
nej dla każdego poszczególnego posiadacza, jako też maksimum obsza-
ru ziemi folwarcznej, którą pozostawić by należało w poszczególnych 
okręgach Polski.

Uzyskany w sposób powyższy zapas ziemi… Państwo oddawać będzie na tworzenie 
jak najliczniejszych nowych samodzielnych osad przeznaczonych dla bezrolnych, 
na odpowiednie powiększenie pobliskich karłowatych gospodarstw, a także na 
sprzedaż nowym małorolnym, przy tym:

a/ rozmiar tworzonych kolonii i rozmiar, do którego powiększone będą kar-
łowate gospodarstwa, odpowiadać ma przestrzeni uznanych dla daw-
nych warunków jako niezbędne minimum samodzielnego gospodarstwa 
włościańskiego. Przestrzeń ta nie powinna przekraczać 25 morgów; 
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b/ pierwszeństwo dla nowotworzonych kolonii mieć będą: stała służba 
dworska przez parcelację pozbawiona pracy; byli właściciele karłowa-
tych gospodarstw; żołnierze armii polskiej, wracający po wojnie, bez-
rolni, nie posiadający fachu czy rzemiosła, a uzdolnieni do pracy na roli.

Państwo będzie tworzyło z uzyskanego zapasu ziemi wzorcowe gospodarstwa lub 
kolonie gospodarcze, stacje doświadczalne, szkoły rolnicze itp. instytucje nie-
zbędne dla gospodarstwa krajowego.
Celem przeprowadzenia i utrwalenia reformy rolnej w myśl zasad wyżej wymie-
nionych, powinien być powołany do życia Główny Urząd Ziemski, którego zada-
niem będzie:

a/ skupianie zapasu ziemi na kolonizację drogą wyżej wymienioną;
b/ ułatwianie miejscowym nabywcom nowoutworzonych gospodarstw 

urządzenia się na nich, a kolonistom, zmieniającym siedziby, przesiedle-
nie się i zagospodarowanie w nowych osadach.

... Łącznie z GUZ utworzony zostanie Państwowy Bank Ziemski, którego 
zadaniem będzie zarządzanie środkami, przeznaczonymi na finansowanie akcji 
melioracyjnej, parcelacyjnej, kolonizacyjnej, ułatwianie kredytu kolonistom  
i nabywcom parcel gruntowych, jako też popieranie organizacji nie spekulacyjnych 
dla dostarczania inwentarza i materiałów potrzebnych na zabudowanie się  
i zagospodarowanie nowych osad. 
Wykonanie czynne reformy rolnej należy wyłącznie do Państwa i wyznaczonych 
przezeń organów2.
(Zwykle tego rodzaju teksty autorzy umieszczają w przypisach, ale z uwagi 
na istotne znaczenie tych postanowień i często pomijane w czytaniu przypisy, 
autor uznał za uzasadnione umieszczenie ich w tekście podstawowym w po-
staci cytatów).

Propozycja uchwalenia ustawy o Reformie Rolnej poruszyła całą Polskę.  
Naprawa ustroju rolnego Rzeczypospolitej, nawiązując do najszczytniejszych tra-
dycji polskiej myśli politycznej i reformatorskiej, dotykała istotnie najgłębszych 
podstaw struktury gospodarczej, społecznej i prawnej, czyniła wielce realnymi  
i aktualnymi odwieczne w społeczeństwach ludzkich, a zawsze jednak nowe  
zagadnienia własności, spadkobrania, stosunku państwa do życia gospodarczego 
w ogóle i w zakresie stosunków rolnych w szczególności.

Zrozumiano powszechnie, że w dniu 10 lipca 1919 r. Sejm uznał Uchwałę  
w przedmiocie zasad reformy rolnej za rodzaj Ustawy, na mocy której Państwo 
stało się wyłącznym właścicielem lasów oraz gruntów uprawnych ponad usta-
nowione maksimum, a dotychczasowi właściciele prywatni być nimi przestali. 
Uchwała ta miała zatem charakter rezolucji zasadniczej.
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W oparciu o postanowienia Uchwały został powołany do życia ustawą z dnia  
22 lipca 1919 r. Główny Urząd Ziemski, jako samodzielna, ministerstwom równa 
i od Rady Ministrów bezpośrednio zależna władza centralna, której zadaniem 
miało być przeprowadzenie i utrwalenie reformy rolnej. Sprawy i agendy, jakie 
zostały przekazane nowemu urzędowi, określało szczegółowo Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 6 września 1919 r. 
Nadzór państwowy nad obrotem ziemią, którego Sejm tak się domagał, stał się 
faktem dokonanym.

To powszechne rozumienie, że właśnie 10 lipca 1919 r. Sejm potraktował 
Uchwałę za rodzaj Ustawy o reformie rolnej, zostało zrozumiane nader opacznie, 
gdyż na właściwą ustawę o Reformie Rolnej przyszło jeszcze poczekać kilka lat. 
Motywy tego oczekiwania wyjaśnia Marian Marek Drozdowski w cytowanej już 
wcześniej publikacji: Struktura posiadania ziemi w Polsce w 1921 r. wskazywała 
na silne przeżytki epoki feudalnej. Gospodarstwa powyżej 50 ha w liczbie 30,1 tys. 
co stanowiło 0,9 ogółu gospodarstw, posiadały 48,1% powierzchni użytków rol-
nych. Gospodarstw powyżej 100 ha było 18916, w tym 1964 stanowiły majątki po-
wyżej 1000 ha. Ta silna pozycja ordynacji arystokracji polskiej a także majątków 
ziemiaństwa polskiego, powodowała, że z ich interesem musiał się liczyć każdy 
gabinet Rzeczypospolitej, uwzględniając nie tylko silną pozycję arystokracji pol-
skiej w Europie, ale także jej wpływ na sytuację aprowizacyjną kraju, w tym od-
radzającego się Wojska Polskiego. Arystokracja pełniła ważną rolę w dyplomacji, 
w organizacjach samorządu gospodarczego, bankowości, w instytucjach nauko-
wych, szczególnie w wyższym szkolnictwie rolniczym, stowarzyszeniach twórczych 
i mediach. Aktywny udział ziemiaństwa polskiego w korpusie generalskim i ofi-
cerskim odrodzonej armii a także w hierarchii Kościoła Katolickiego… hamował 
poważnie reformę rolną, która musiała uwzględniać fakt, że w rękach 2151,9 tys. 
gospodarstw chłopskich od 0-5 ha (61,6%) znajdowało się tylko 14% użytków 
rolnych… Nadzieja na realizację reformy rolnej wzmogła się po powołaniu  
27 lipca 1920 r. Rządu Obrony Narodowej, pod przewodnictwem Wincentego 
Witosa. Licząc się z interesami zagrożonego przez agresję sowiecką bytu pań-
stwowego, Witos w specjalnej odezwie do chłopów z 30 lipca 1920 r. podkreślał: 
„Gdy zaszła potrzeba, musimy podjąć walkę na śmierć i życie, bo lepsza nawet 
śmierć niż życie w kajdanach, lepsza śmierć niż podła niewola. Dlatego w tej 
przełomowej dla państwa, a więc dla ludu polskiego chwili, odzywam się do 
Was, Bracia na wszystkich ziemiach polskich, odzywam się nie z prośbą, ale 
wezwaniem. Niech każdy z Was spełni obowiązek! Kto z Was zdolny do noszenia 
broni, na front!3
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5.3. Ustawa o wykonaniu reformy rolnej z dnia 28 grudnia 1925 r.4

Ustawa o Reformie Rolnej konsumuje podstawowe postulaty wyrażane 
w dyskusjach i podejmowanych przez Sejm aktach prawnych, prezento-
wanych powyżej. Stwierdza ona, że ustrój rolny Rzeczypospolitej Polskiej 
oparty będzie na silnych, zdrowych i zdolnych do wydatnej produkcji go-
spodarstwach różnego typu i wielkości, stanowiących prywatną własność 
ich posiadaczy. Kolejne działy ustawy wyznaczają podstawowe zasady na 
jakich przeprowadzenie reformy ustroju rolnego będzie realizowane. Będą 
to między innymi poniższe ustalenia.

Przeprowadzenie nowego ustroju obejmie:
a. tworzenie nowych samodzielnych gospodarstw rolnych,
b. powiększanie istniejących karłowatych gospodarstw do rozmiaru 

samodzielnych jednostek gospodarczych,
c. tworzenie gospodarstw drobnych do produkcji ogrodniczo-warzyw-

niczej,
d. tworzenie kolonii i ogródków robotniczych, urzędniczych itp. w po-

bliżu miast i ośrodków przemysłowych,
e. zabezpieczenie odpowiednich terenów dla szkół rolniczych i ognisk 

kultury rolniczej i ogrodniczej.
Zasoby ziemi niezbędnej dla przeprowadzenia reformy pochodzić będą z parcelacji. 

Dokonywaną w myśl zasad ustawy parcelacją kierować będzie Ministerstwo 
Reform Rolnych, wykonywać zaś ją będzie zgodnie z postanowieniem ustawy:

a. Minister Reform Rolnych przez podległe mu organy: okręgowe 
urzędy ziemskie i Państwowy Bank Rolny.

b. Instytucje upoważnione do parcelacji, względnie właściciele, którzy 
zgłosili do parcelacji swoje nieruchomości ziemskie i uzyskali na to 
zezwolenie urzędów ziemskich.

Obszar nowo tworzonych gospodarstw, jak również obszar, do którego po-
większane być mogą istniejące gospodarstwa, winien być uzależniony od miejscowych 
warunków gospodarczych w takim rozumieniu, aby tworzone i uzupełnione  
gospodarstwa były żywotne, samodzielne i zdolne do wydatnej wytwórczości. 
Obszar ten dla poszczególnych jednostek gospodarczych w obu przewidzianych 
wyżej wypadkach nie może przekraczać 20-35 ha. 

5.4. Praktyczna realizacja ustawy rolnej

Znaczenie Ustawy i Reformy Rolnej polegało na tym, że stworzyła ona  
całościowo skonstruowany system gwarantujący sprawne i skuteczne zreformo-
wanie ustroju agrarnego w kraju w całej rozciągłości procesów inwestycyjnych, 
począwszy od parcelacji gruntów, poprzez pomoc Państwa w planowaniu nowej 
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sieci gospodarstw rolnych, przygotowaniu projektów zabudowy zagrodowej, po-
mocy technicznej przy budowie czy rozbudowie gospodarstw już istniejących, 
zakupie materiałów budowlanych, skończywszy na kredytowaniu. Był to nowa-
torski i powszechnie oczekiwany system gwarantujący powodzenie całej akcji 
reformatorskiej. Żadna bowiem z chwalebnych wprawdzie inicjatyw, podejmo-
wanych w okresach poprzednich, o których była już mowa na łamach tej książki, 
nie mogła być i nie była realizowana w pojedynkę i nie gwarantowała niezbęd-
nego i powszechnego powodzenia. Tylko ingerencja władz państwowych mogła 
zapewnić sukces temu przedsięwzięciu. 

Akcja scalania i parcelacji gruntów uruchomiła akcję budowlaną na no-
wych terenach. Tam gdzie chodziło o parcelację gruntów wielkich posiadłości 
ziemskich, głównie na ziemiach zachodnich, a więc w Wielkopolsce i Pomorzu,  
potrzeba tworzenia nowej sieci osadniczej stała się potrzebą pierwszoplanową.  
To wymagało zaprojektowania nowej zabudowy zagrodowej dla nowych osad-
ników. Ci rekrutowali się głównie z byłych robotników folwarcznych i chłopów 
małorolnych, którzy nie potrafili samodzielnie podjąć się zadania zagospodaro-
wania nowych osad i nowych budynków. Trzeba było więc przyjąć taką metodę 
rozwiązania tego problemu, która umożliwiłaby skuteczną realizację zamierzo-
nych planów. Jak wiadomo, ustawa o Reformie Rolnej przewidziała skuteczną 
pomoc Państwa i obowiązki organizacji skutecznego zmierzenia się z problemem 
powierzyła Ministerstwu Reform Rolnych i Państwowemu Bankowi Rolnemu. 

5.5. Parcelacja bankowa

Nową politykę w zakresie zabudowy nowych osad zaproponował architekt 
Paweł Wędziagolski, który w Państwowym Banku Rolnym pełnił rolę pierwsze-
go architekta. Jego rola w procesie reformowania struktury agrarnej była nie do 
przecenienia. Prezentując swoje dokonania na stronach czasopisma „Architektura 
i Budownictwo” w roku 19285 z przebiegu prac w PBR pisze między innymi: 
Reforma rolna stworzyła nową kategorię rolników, którzy, będąc dawniej częścią 
składową dużego organizmu produkcyjnego, przez tę reformę zostali powołani 
do samodzielnej pracy na ziemi. Gdyby komuś z tych ludzi dano do ręki tylko 
papier, stwierdzający, że jest on właścicielem pewnego kawałka ziemi, to można  
z góry powiedzieć, że ten człowiek nie pracowałby na ziemi, powiększając tylko 
swą osobą kadry bezrobotnych. Ten sam rezultat byłby, gdyby mu oprócz ziemi 
dano pewną sumę pieniędzy na t.zw. „zagospodarowanie się”; pieniędzmi trzeba 
umieć rządzić i pokierować, tej umiejętności przeciętny robotnik rolny nie po-
siada. Ani ziemia, ani ziemia i pieniądze, same przez się nie mogłyby z dawne-
go robotnika rolnego zrobić samodzielnego gospodarza. Potrzeba było jeszcze 
„czegoś”, co mogłoby zapoczątkować proces psychicznego przekształcenia się 
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tych ludzi. Tym „czymś” musiałoby być zapoczątkowanie nowego życia na nowej 
osadzie tak, aby widząc już gospodarkę na nim rozpoczętą, rolnik stanął sam raź-
nie do pracy… Państwowy Bank Rolny, dobrze rozumiejąc, że tym ludziom trzeba 
przyjść nie tylko z pomocą materialną w postaci kredytu, ale i z pomocą organi-
zacyjną…. ustalić zasadę, że robotnikom rolnym obejmującym własne grunty w 
wyniku parcelacji należy osady te oddawać w posiadanie wraz z zabudowaniami 
mieszkalnymi i inwentarskimi po dokonaniu obsiewów.6

PBR ustalił pewne typy pomocy organizacyjnej i budowlanej, którą niósł 
osadnikom. Typy tej pomocy przedstawiały się następująco:
1. Bank podejmował się całokształtu prac, związanych z budową budynków 

mieszkalnych i gospodarczych. Osadnik po ukończeniu budowy przez Bank 
otrzymywał klucze od budynków, wręczając w zamian za to Bankowi swój 
skrypt dłużny, opiewający na sumę rzeczywistych kosztów, jakie PBR poniósł 
na wystawienie budynków,

2. Bank przychodził z pomocą w postaci materiałów budowlanych po cenach 
własnych i konsultacji technicznej, z której osadnik mógł korzystać, o ile by 
sobie tego życzył; było to swego rodzaju wsparcie budowy systemem gospo-
darczym. Bank tylko kredytował materiały i dawał pomoc techniczną,

3. PBR udzielał tylko kredytu towarowego oraz pomocy technicznej przy spo-
rządzaniu projektu zabudowy, przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami,  
doglądzie i ostatecznym przejęciu budynków.

Rodzaj pomocy Banku, ograniczony do konsultacji technicznej, był stosunkowo 
najrzadziej stosowany. 

 Il. 1. Plan chałupy łącznie z częścią gospodarczą dla 
Krotoszyna
Źródło: Architektura i Budownictwo. Z. 9. R. IV. 1928, 
s. 355.

Il. 2. Elewacja chałupy z il. 1
Źródło: Architektura i Budownictwo. Z. 9. R. IV. 1928, 
s. 355.
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Dla Krotoszyna, gdzie w roku 1928 
była ześrodkowana akcja budowlana PBR 
były opracowane dwa typy zabudowań:
a. budynek mieszkalny łącznie z za-

budowaniami gospodarczymi. (il. 
1-5). Strych nad częścią inwen-
tarską przeznaczony był na skład  
paszy. Strop Kleina. Gospodar-
stwo wielkości 8-10 ha,

b. dom zawierający mieszkanie dwu-
pokojowe z kuchnią i pokojem na 
górze dla gospodarstwa 1-2 ha zaj-
mowanego przez rzemieślnika lub przez tych, którzy wyraźnie oświad-
czyli, że chcą mieć budynek mieszkalny oddzielony od budynki inwentar-
skiego (stajni, obory, chlewu), (il. 6).

Wszystkie domki były stawiane z cegły na zaprawie wapiennej, gzymsy i po-
dmurówki na półcementowej, strop Kleina w części inwentarskiej na zaprawie 
cementowej, stropy w mieszkalnej części były drewniane i tynkowane, budynki 
zaś kryte dachówką i tynkowane na zewnątrz i wewnątrz nie wyłączając czę-
ści inwentarskiej. Podłogi drewniane, drzwi stolarskie. Wymiary domku wyłącznie 
mieszkalnego były: 9 × 10 × 3 m, co daje kubaturę 270 m3. 

Il. 3. Rysunek aksonometryczny zagrody z cha-
łupą z il. 1
Źródło: Architektura i Budownictwo. Z.9. R. IV. 
1928, s. 355.

Il. 4. Chałupa z częścią gospodarczą dla 
Krotoszyna – plan parteru, więźba dacho-
wa, przekroje, elewacje
Źródło: Architektura i Budownictwo. Z. 9.  
R. IV. 1928, s. 352. 
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Przeciętny czas budowy ca 25 dni, 
koszt 1 m3 – 40 zł. Władze Banku za-
rządziły posadzenie 12 drzew owoco-
wych. Autorem obu typów projektu był 
architekt Paweł Wędziagolski. Projek-
ty te realizowane były przez Państwo-
wy Bank Rolny w Krotoszynie w osa-
dach powstałych w wyniku parcelacji 
majątków folwarcznych: W wyborze 

typu zabudow Państwowy Bank Rolny kierował się względami praktycznymi, 
opartymi na przyzwyczajeniach i tradycji miejscowej ludności. Władze Banku 
miały w swoim posiadaniu prace „Wydziału Odbudowy” Ministerstwa Robót  
Publicznych z roku 1920-21, które są materiałem wartościowym, o ile chodzi  
o zewnętrzne kształty motywów polskiej wioskowej architektury, jednak o ile  
chodzi o plany budowli, tam się znajdujące, to według orzeczenia rolników prak-
tyków, nie mogły one mieć zastosowania w akcji P.B.R. dla swego oderwania 
od życia rolnika7. Paweł Wędziagolski nie precyzuje dokładnie o jakie materia-
ły wzorcowe tu chodzi. Można jedynie przypuszczać, że władze ministerialne  

Il. 5. Widok chałupy z il. 4
Źródło: Architektura i Budownictwo. Z. 9. R. IV. 
1928, s. 351.

Il. 6. Chałupa dla rolnika na gospodarstwie 1-2 ha zajmującego się rzemiosłem – Plan przyziemia, 
przekrój, widok i elewacja (wersja lustrzana)
Źródło: Architektura i Budownictwo. Z. 9. R. IV. 1928, s. 349.
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dysponowały, być może, Katalogami wzorcowych projektów, opracowanymi 
przez Centralne Komitety Obywatelskie w Warszawie i Krakowie oraz innymi 
projektami będącymi wynikiem konkursów architektonicznych lub organizowanych 
wystaw w Galicji i Królestwie Polskim. W oparciu o analizę tych materiałów, 
a także wskazówki praktyczne rolników, Paweł Wędziagolski opracował 2 typy 
zabudowań. Jeden typ był budynkiem zawierającym w sobie mieszkanie osad-
nika i jego inwentarz. Drugi typ domu zawierał tylko mieszkanie dwupokojowe 
z kuchnią i z pokojem na poddaszu. Pierwszy typ przeznaczony był dla rolni-
ków na działkach 8-10 hektarowych, drugi był stosowany dla tej kategorii osad-
ników, którzy bądź nie potrzebowali większych pomieszczeń dla inwentarza, bo 
gospodarowali na mniejszym areale, bądź dla tych, co wyraźnie oświadczyli, że 
chcą mieć budynek mieszkalny oddzielony od inwentarskiego. Ogromna jednak 
większość osadników – rolników w Poznańskiem wolała mieć dom mieszkalny  
i pomieszczenia inwentarskie pod jednym dachem. Tak bowiem przeważnie  
budują się tam drobni rolnicy.

Uważny obserwator form regionalnych architektury ludowej w Polsce  
z łatwością zauważy, że zaproponowana architektura tych budynków nie harmo-
nizuje z kulturowym krajobrazem wiejskich obszarów Wielkopolski. Odnotowuje 
ten fakt architekt Celarski na stronie 18 swojej książeczki „Zabudowa osad na 
tle Reformy Rolnej w Polsce”, pisząc: Osady te w liczbie 806, wybudowane  
w czasie jednego sezonu budowlanego (w roku 1935 p. m.) oparte zostały na wzo-
rach polskiego budownictwa drewnianego z dzielnic południowo-zachodnich. 
Wzory te były przyjęte niechętnie przez ludność dzielnicy zachodniej. To skłoniło do 
poszukiwania dawnych wzorów rodzimych. Poszukiwania te były żmudne albowiem 
dawny, czysty styl budownictwa wiejskiego został przeważnie skażony przez budow-
nictwo zaborcze; pomimo to w wyniku poszukiwań przeprowadzonych przez personel 
urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych oraz badań przeprowadzonych 
przez Zakład Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej udało się ustalić zasad-
nicze typy dawnego polskiego budownictwa drewnianego, właściwego dla dzielnic 
zachodnich8. Ta konstatacja wyraźnie wskazuje na to, że epokowa praca Z. Glogera 
pt. „Budownictwo drzewne w dawnej Polsce”, wydana drukiem w 1909 roku, była 
prawie całkowicie nieznana. Mówię „prawie”, bo przecież w projektach Centralnych 
Komitetów Obywatelskich w Warszawie i Krakowie, znajomość tej książki wydaje 
się być oczywista. W oparciu o wyniki wspomnianych badań opracowano nowe pro-
jekty uwzględniające zasady kształtowania nowych, dopasowanych do ziem Wielko-
polski i Pomorza, form architektonicznych. 
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5.6. Parcelacja rządowa

Na opisanych wyżej zasadach, którymi kierował się PBR opierała się rów-
nież rządowa akcja zabudowy do 1935 r. 
Z uwagi na słabą czytelność zamieszczonych w książce Celarskiego rysun-
ków: 48, 49, 53, 54, 60, 61, 67, zamieszczono w niniejszej książce bardziej 
szczegółowe ich graficzne opracowania. 

W roku 1935 Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych ustaliło nowe zasady, 
na podstawie których określono wielkości i typy zabudowań dla nowo powstałych 
osad. Są one następujące:
1. Budynki mieszkalne i gospodarcze budowane przez Wojewódzkie Wydziały 

Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych są zasadniczą częścią składową 
tworzonych gospodarstw i jako takie winny być ściśle uzależnione od wiel-
kości, intensywności i charakteru produkcji poszczególnych gospodarstw,

2. Wartość budynku dostosowana do możliwości produkcyjnych i płatniczych 
(dotyczy spłaty kredytu),

3. Obciążenie gruntu kosztami zabudowy i obowiązek zapłacenia różnicy 
kosztów między typem minimalnym a typem wybranym przez rolnika,

4. Osadnik ma prawo wykonać zabudowę działki samodzielnie według typów 
ustalonych przez MRiRR i może korzystać z kredytu narodowego indywidu-
alnie w maksymalnej ustalonej wysokości,

5. Wielkość kredytu winna być dostosowana w pierwszym rzędzie do wielkości 
tworzonych osad przy możliwości przesunięć, jak w pkt 3. Przewiduje się 
tworzenie całkowitych zagród gospodarskich trzech zasadniczych typów:
a. dla osad wielkości do 4 ha,
b. dla osad wielkości od 8-12 ha,
c. dla osad o wielkości ponad 12 ha.

6. Zasadniczym typem jest zagroda dla gospodarstw o wielkości 8-12 ha złożona 
z trzech oddzielnie stojących budynków:
a. budynek mieszkalny (typ M1) kuchnia mieszkalna, pokój, sionka, komora 

i ganek (il. 9-10).
b. budynek inwentarski, który może pomieścić 1 konia, do 4 krów i 2 klatki 

na nierogaciznę,
c. stodoły 

7. Dla osady o 4 ha budynek mieszkalny winien pozostać, jak w pkt 6 (typ Mo),
8. Dla osady ponad 12 ha – dom mieszkalny (typ M2) z 2 pokojami, kuchnią, 

sionką, komorą i gankiem przy możliwości uzyskania 2 pokoi na poddaszu  
(il. 11-12).
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W budynkach mieszkalnych i in-
wentarskich, jak wyżej, zasadniczym 
materiałem dla budowy ścian jest drew-
no, tj. bale obrobione 15, 10 i 7,5 cm 
grubości, w zależności od klimatu, przy 
zastosowaniu konstrukcji słupowej lub 
zrębowej, dach konstrukcji jętkowej, 
kryty w budynkach mieszkalnych eter-
nitem falistym, w budynkach inwen-
tarskich gontem impregnowanym, sufit  
z jednego pokładu desek i polepy, drzwi 
szpungowe i klepkowe, okna podwójne 
letnie i zimowe, piece z cegły lub kafli 
niepolewanych, fundamenty murowane 
z cegły, kamienia lub betonu do 80 cm 
głębokości, ściany wewnątrz wyprawia-
ne, a zewnątrz szalowane lub tynkowane.

Stosownie do wskazań (pkt 3) moż-
liwe było, na żądanie osadnika, zastoso-
wanie innych materiałów czy konstrukcji 
przy zachowaniu zasadniczych typów, 
wymiarów, rozkładów i charakteru bu-
dynków drewnianych, przy czym i w ta-
kim wypadku różnicę w kosztach winien 
osadnik uprzednio wpłacić w gotówce.9  
Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych 
w latach trzydziestych był J. Poniatow-
ski i od jego nazwiska domy budowane 
na Pomorzu w ramach Reformy Rol- 
nej nazywane były powszechnie „Po- 
niatówkami”. Realizowane one były  
w dwu wersjach: drewnianej i murowa-
nej, w zależności od preferencji rolników, 
oraz według zróżnicowanego progra-
mu użytkowego. Najmniejszym typem 
był budynek oznaczony symbolem Mo  
z przeznaczeniem dla gospodarstw ro-
botniczych dysponujących areałem oko-
ło 4 ha. (il. 7-8). Zwykle taki gospodarz, 

Il. 7. Plan chałupy typ Mo w wersji drewnianej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa1938, s. 30.

Il. 8. Plan chałupy  typ Mo w wersji murowanej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…,  
Warszawa 1938, s. 30.

Il. 9. Plan chałupy typ M1 w wersji drewnianej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 31.

Il. 10. Plan chałupy typu M1 w wersji murowanej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 31.
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oprócz zajęcia na roli prowadził jakąś 
działalność rzemieślniczą związaną  
z gospodarką rolną. Budynek miesz-
kalny o pow. użytkowej 46,5 m2,  
w wersji drewnianej, zawierał dwa 
pokoje z kuchnią i sionkę, z której po 
drabiniastych schodkach, a raczej drabi-
nie, dostać się można było na poddasze. 
Powierzchnia użytkowa budynku miesz-
kalnego murowanego wynosiła tylko 
34,0 m2. Wejście do budynku prowadzi-
ło przez mały podcień, któremu cieśle 
starali się nadać formy nawiązujące do 
dawnych wzorów chałup z podcieniem 
narożnym. Tym skromnym uśmiechem 
w stronę Glogera było uwzględnienie 
zaleceń wynikających ze studiów nad 
tradycyjną ludową architekturą tam-
tych ziem, prowadzonych na Wydziale  
Architektury Politechniki Warszaw-
skiej. Żałować tylko należy, że w nie-
których przypadkach zabrakło konse-
kwencji i dochodziło do przypadków, 
kiedy np. budynek kuźni uzyskiwał 
bardziej wyraziste formy dawnej archi-
tektury drewnianej niż narożny podcień 
murowanego budynku mieszkalnego na 
tej samej działce zagrodowej (il. 16). Dla 
rolników prowadzących gospodarstwo  
o powierzchni upraw do 12 ha zapro-
jektowano budynek mieszkalny o sym-
bolu M1 także w dwu wersjach kon-
strukcyjnych: drewnianej i murowanej.  
 
 

Il. 11. Plan chałupy typ M2 w wersji drewnianej
Źródło: Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 32.

Il. 12. Plan chałupy typ M2 w wersji murowanej
Źródło: Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 32.

Il. 13. Plan chałupy jednoizbowej z kuchnią  
w wersji drewnianej
Źródło: Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 34

Il. 14. Widok chałupy drewnianej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad….
Warszawa 1938, s. 24.
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Powierzchnia użytkowa wersji drewnia-
nej wynosiła 52,7 m2, a w wersji muro-
wanej – 62,40 m2. Program użytkowy 
tego budynku zawierał oprócz dwu po-
koi i kuchni także osobne pomieszcze-
nie spiżarni. Trzeci typ budynku ozna-
czony symbolem M2 przeznaczony był 
dla osadników posiadających ponad 12 
ha ziemi uprawnej. W wersji drewnia-
nej powierzchnia użytkowa wynosiła 
65,8 m2, a w wersji murowanej – 76,8 
m2. Budynek posiadał dwa wejścia – 
wejście paradne z narożnego podcie-
nia i wejście gospodarcze od strony 
podwórza przez mały przedsionek do 
kuchni. Z niego drzwi prowadzące do 
pomieszczenia spiżarni. W sieni drew-
niane schody prowadziły na poddasze – 
w przyszłości do zagospodarowania go 
na cele mieszkaniowe. 
Podstawową wersją materiałową, jak 
należy sądzić z treści książki arch. Ce-
larskiego, był projekt budynku drew-
nianego. Ten materiał był od wieków 
zakorzeniony w mentalności chłopskiej, 
nie bez wpływu zresztą posiadaczy 
ziemskich, którzy do budowy chałup, 
dla swoich pańszczyźnianych chłopów, 
używali materiału najtańszego na swo-
im terenie, a poza tym nienajlepszej ja-
kości. Ta zakorzeniona w świadomości 
chłopskiej mentalność doprowadzała 
w przeszłości nawet do humorystycz-
nych zdarzeń, na których występowanie 
zwrócił uwagę sam Z. Gloger w swo-
im dziele o budownictwie drzewnym 
w Polsce. Przytoczony w tym miejscu 
fragment opisuje takie zdarzenie: Inne-
go rodzaju ewolucję budowlaną wiejską 

Il. 15. Widok chałupy murowanej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 25.

Il. 16. Widok budynku kuźni z efektownym  
podcieniem drewnianym
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…., 
Warszawa 1938, s. 23.

Il. 17. Widok zabudowy działki siedliskowej
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…., 
Warszawa 1938, s. 23.
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widzieliśmy we wsi Jeżowo-nowe pod Tykocinem. Tu gdy Jan Gloger w r. 1859 
zniósł pańszczyznę i oczynszował włościan, pobudował im całą nową wioskę dla 
bezpieczeństwa ogniowego murowaną. Włościanie ci jednak nie mogli przywyknąć 
do mieszkań murowanych i oswoić z przezwiskiem „kamieniczników”, które im 
sąsiedzi nadawali. Jakoż gdy zostali w r. 1864 w domach murowanych uwłaszcze-
ni, prawie wszystkie zburzyli i postawili sobie domy drewniane, „polskie”, za-
cinane na węgieł, tylko nie jednoizbowe jak za czasów pańszczyzny posiadali, 
ale podwójnie większe, dwuizbowe10. Ale te zdarzenia wystąpiły pół wieku temu. 
Sytuacja się zmieniła i to nie tylko z powodu braku drewna w lasach, przetrze-
bionych podczas pierwszej wojny światowej, a poza tym trzeba brać pod uwagę 
różnice cywilizacyjne, jakie panowały w Kongresówce, pod zaborem rosyjskim, 
a w Wielkopolsce, pod zaborem pruskim. Poza tym dbałość o bezpieczeństwo 
pożarowe odgrywała w tym przypadku rolę znaczącą. Stąd także rozwiązania pro-
jektowe zabudowy mieszkaniowej w wersji z materiałów ognioodpornych, w tym 
z cegły, kamienia lub gliny. Celarski zwraca uwagę i na inny niebagatelny powód, 
pisząc: W tymże roku (1935) na terenie województwa poznańskiego poczęto sze-
rzej stosować zasadę dopłaty przez osadników różnicy kosztów między budynkami 
drewnianymi a murowanymi wskutek czego wybudowano już 35 osad całkowicie 
murowanych11. 

Przez cały okres realizacji nowych osiedli prowadzono także analizę kosztów 
budowy. Dbałość o ekonomię rozwiązań użytkowych, konstrukcyjnych i materia-
łowych była jednym z ważnych priorytetów, jakie stawiało sobie państwo przy 
realizacji reformy rolnej. Wobec olbrzymich zadań, w tym względzie i założenia 
długoterminowej realizacji zadań nacisk na oszczędne gospodarowanie finansami 
skłaniał do poszukiwania najtańszych rozwiązań. Między innymi przeprowadzo-
no analizę kosztów realizacji budynków mieszkalnych w konstrukcji zrębowej  
i sumikowo-łątkowej. W Państwowych Zakładach Drzewnych w Hajnówce prze-
prowadzono taką próbę porównawczą wykonania wybranego typu budynku w obu 
typach konstrukcji. Celarski pisze, że: Próba ta wykazała, iż budynek zrębowy był 
w tych samych warunkach i przez tych samych majstrów budowany o 166 go-
dzin dłużej, niż identyczny budynek w konstrukcji słupowej. Próba ta zdecydowała  
o wprowadzeniu konstrukcji słupowej do całego budownictwa osadniczego, która 
to konstrukcja jest zresztą tradycyjna na obszarach Wielkopolski i Pomorza 12.

Ekonomia widoczna jest także w programie użytkowym budynków miesz-
kalnych. Wprawdzie nie ma już domów jednoizbowych, a o ilości izb mieszkal-
nych decyduje wielkość areału uprawnego gruntów. Zaskakującym może być fakt 
braku pieców chlebowych w nowych budynkach, które były powszechnym wy-
posażeniem dawnych chałup wiejskich. Jednak brak ten nie był wcale powodem 
do narzekań napływowych osadników, jako że wypiekiem chleba zajmowały się 



109Od batalii do reformy rolnej – lata 1919-1925-1939

na terenach Wielkopolski, już od dawna, wyspecjalizowane piekarnie. Sądząc  
z listów osadników zamieszczonych w książce Celarskiego, nowi osadnicy,  
rekrutujący się głównie z przeludnionych wsi Małopolski, oceniali swoją nową 
sytuację „na swoim” dość pochlebnie. Nowi osadnicy rekrutowali się głównie 
z ludzi młodych, których jedynym problemem na samym początku w odległych 
od stron rodzinnych osiedlach była tęsknota za rodzicami i najbliższą rodziną. 
Ale przynajmniej wyrwali się z przeładowanych współmieszkańcami chałup,  
w których niejednokrotnie dochodziło do niesnasek, wskutek tej ciasnoty. Cie-
kawe spostrzeżenie o takich wydarzeniach opisuje w swojej książeczce „Jedna 
wieś” Wincenty Witos: Zwyczajową cezurą w kwestii samodzielności zawodowej 
jest zawarcie małżeństwa. Z tą chwilą dziedzic gospodarstwa zmienia swoja rolę 
społeczną, stabilizuje się i zyskuje pełnię praw społecznych i zawodowych. Na 
jednym gospodarstwie powstają więc dwie rodziny. Rodzice – co jest zrozumiałe 
– mają tendencję do możliwie długiego trzymania steru rządów w swoich rękach, 
dzieci chciałyby jak najszybciej przejąć gospodarstwo i gospodarzyć po swoje-
mu. Problem jest dawny jak dawne jest gospodarstwo. Oddając gospodarstwo 
dzieciom – pisze W. Witos – w odniesieniu do wsi galicyjskiej przełomu XIX i XX 
w. – ojcowie zastrzegali sobie wymowę w gruncie, pomieszczenie w budynkach. 
I tu się dopiero zaczynało piekło prawdziwe. Na dwa gospodarstwa miejsca nie 
stało, szczególnie wtenczas, gdy starzy chcieli naprawdę gospodarować (….) Nie 
lepiej się działo pomiędzy obydwoma gospodyniami, czy to była córka, czy syno-
wa . Obie musiały mieścić się w jednej izbie i komorze, piec chleb i warzyć jadło 
przy jednym piecu i inne czynności spełniać. Chodziły też koło siebie jak dwie 
furie, gotowe zawsze wybuchnąć płaczem już to wulkanem gniewu... Sporo ojców, 
nastraszonych złymi przykładami, aż do śmierci trzymało grunt do ostatniej skiby, 
chcąc się tym przed niewdzięcznością zabezpieczyć. To znowu stwarzało wieczną 
wojnę ze strony synów i córek, które przy ojcach posiwieć nie chciały 13.

Architektura wszystkich typów „Poniatówek” była podobna i bez trudu roz-
poznawalna niezależnie od tego, czy budynki realizowane były w konstrukcji 
drewnianej, czy murowanej. Elementem jednoczącym był narożnikowy podcień, 
spod którego prowadziło główne wejście do budynku. O takim typie budynku 
wspomina Z. Gloger, załączając za Kolbergiem rysunek chałupy Kujawskiej  
z „przyłapem”, tj. podcieniem narożnym na jednym słupie14. Żałować jedynie 
należy, że w budynkach murowanych nie wyróżniono tego element, szczególnie 
stosując drewnianą konstrukcję do jego wykonstruowania. Zabrakło w niektórych 
wypadkach dbałości o ujednolicony wystrój budynków nawet w samej zagrodzie. 
Wyraźnie widać to w przypadku domu kowala, gdzie budynkowi kuźni nadano 
tradycyjny wystrój drewnianego podcienia, a podcień do budynku mieszkalnego 
pozostawiono w szacie zubożałej. A przecież zatrudnieni cieśle wywiązywali się 
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Il. 18. Widok chałupy obudowanej szalunkiem 
deskowym
Źródło: Z.S. Celarski, Zabudowa osad…, 
Warszawa 1938, s. 36.

Il. 19. Chałupa z Czarnina przeniesiona do Tczewa
Fot. Przemysław Zieliński, 2008 r.

Il. 20. Stan obecny jednej z najstarszych chałup w Starym Jarużynie k. Bydgoszczy
Źródło: Wikipedia.http://kocewiacy.pl/gminy/Starogard_gdański/archiwum/Artykuł 38 html
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całkiem udanie z powierzonego im zadania, o czym świadczą załączone fotografie 
(il. 16).

Poniatówki przetrwały do naszych czasów i stanowią obiekt zainteresowa-
nia turystów, odwiedzających tamtejsze tereny. Niektóre z nich, jak np. budynek  
pp. Ewy i Marka Czapiewskich z Czarnina, stał się obiektem muzealnym na te-
renie Centrum Wystawienniczo-Regionalnego Dolnej Wisły w Tczewie (il. 19). 
Gazeta Tczewska z dnia 27 października 2008 roku donosi o tym fakcie: Po 
70 latach od wybudowania przeniesiono ją z Czarnina do Tczewa15 (fot. Prze-
mysław Zieliński). Zespoły „poniatówek” zachowały się na terenie wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego w okolicach Chełmna, Papowa Biskupiego, Kijewa 
Królewskiego, Łubianki czy Zegartowic. Na załączonym innym zdjęciu pokaza-
no jeszcze jedną poniatówkę, której nie przytrafił się tak chwalebny los, jak tej  
z Czarnina. Jest to dom wybudowany w Starym Jarużynie koło Bydgoszczy.  
Trzyma się jeszcze ten 70-cioletni staruszek, chociaż starość wyżłobiła już na nim 
widoczne zmarszczki (il. 20).

5.7. Scalanie gruntów

Prace scaleniowe zmierzały do uzdrowienia istniejących gospodarstw przez 
usunięcie skutków nieekonomicznej pracy na szachownicy gruntów. Ten dział 
przebudowy ustroju rolnego był specjalnie ważny dla ludności wiejskiej woje-
wództw centralnych i wschodnich, gdzie szachownica gruntów była tak rozdrob-
niona, że niejednokrotnie na jedno gospodarstwo składało się 30, 40, 50, a na-
wet 100 i więcej skrawków ziemi, obejmujących pasy szerokości 2-3 m, nieraz 
nawet węższe, a długie do 4 km. Ze scaleniem wiązała się sprawa konieczności 
przeniesienia części zabudowań w inne miejsce. Państwo starało się ingerować  
w sposób zabudowy nowych osad, udzielając pożyczek na przenoszenie budyn-
ków. Znowelizowana ustawa budowlana (1928) wprowadziła obowiązek opraco-
wania planów zabudowy osiedli scalanych – aby nie tworzyć nowego bałaganu 
w zabudowie. Były to jednak często życzenia na wyrost, bo szczupłość kredytów 
i brak dostatecznie wyszkolonej kadry – personelu technicznego – nie pozwalały 
na to, aby do spraw pomiarowych i prawnych włączyć sprawy regulacyjno-bu-
dowlane.

Osady scalone były zabudowywane bardzo różnie, w zależności od stopnia 
zamożności, na ogół jednak wyczuwało się dążenia do jak największego wyko-
rzystania materiałów ze starych budynków, względnie do używania materiałów 
najtańszych (w województwach wschodnich przeważnie drewna, słomy, gliny 
itp.). Wprowadzano jednak wymogi przeciwpożarowe i higieniczne i nie powta-
rzano tradycyjnych okołów. 
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Typowym przykładem przemian polegających na scalaniu gruntów w wiej-
skiej sieci osiedleńczej centralnych terenów Polski może być wieś Wielącza, która 
ten proces przeżywała. Opis przeprowadzania komasacji wsi Wielącza zaczerp-
nięto ze zbioru materiałów do planowanej przez jej mieszkańca – Bogusława 
Garbacika – wydania książki pod tytułem „Wielącza – wieś jakich mało”. Pisze 
on między innymi: (obszerny wypis z tej książki jest podany dlatego, że jest to 
dopiero maszynopis, a termin wydania książki jest jeszcze nieznany) W 1921 roku 
spis narodowy wg rejestru gminy Mokre (tam należała Wielącza) wykazał 249 
domów oraz 1599 mieszkańców w tym 7 prawosławnych. Nasuwa się słuszny 
wniosek, że była to wieś o zwartej zabudowie, dużej ilości mieszkańców, działki 
rolne były wąskie i długie bo od 3,5 km do 5 km, dojazd dla niektórych właścicieli 
serwitutów w Wielączy Zarudzkiej wymagał pokonania odległości od 10 km do  
12 km. Już po pierwszej wojnie światowej zaczęły się pojawiać pomysły o koniecz-
ności dokonania zmian, przybliżenia chłopa do ziemi, ale na to trzeba było czasu 
oraz sprzyjających takim zmianom okoliczności….

Powstanie nowej jednostki administracyjnej (Wielącza – Komasacja p. m.) 
na terenie wtedy gminy Mokre, należy łączyć z sołtysem Wielączy panem Janem 
Czopem. To on przekonał co bardziej światłych gospodarzy o potrzebie uporząd-
kowania gruntów rolnych. Ci właśnie „światli” gospodarze w czasie pierwszej 
wojny, służąc w armii rosyjskiej, trafili do niewoli niemieckiej, gdzie skierowano 
ich do pracy u niemieckich „bauerów”. Tam podpatrzyli bardziej racjonalną go-
spodarkę rolną, inną technikę uprawy roli. Od lat 1932 zwolenników komasacji 
przybywało, aż w 1934 roku jesienią udało się na kolejnym zebraniu wiejskim 
znaleźć taką ilość zwolenników, która była wymagana przez władze gminy Mokre. 
Wniosek zaakceptował pozytywnie starosta zamojski i wojewoda lubelski. W tym 
momencie faktycznie rozpoczął się proces tworzenia nowej struktury organiza-
cyjnej, której nazwa była dwojaka: Wielącza Kolonia lub Wielącza Komasacja. 
W planach geodezyjnych przewidziano utworzenie nowych osad siedliskowych 
potocznie zwanych „kolonie”, przyjęła się nazwa bardziej uzmysławiająca zacho-
dzące zjawisko – komasacja. Do sierpnia 1935 roku geometrzy opracowali nowy 
podział geodezyjny gruntów uprawnych, tworząc dwie odrębne wioski: Wielącza 
Wieś lokowana wzdłuż drogi gruntowej przy łąkach, a właściwie w pasie od łąk 
do szosy Szczebrzeszyn – Zamość wraz z Kolonią Pierwszą zwaną „pod górą”. 
Nowa wioska nazwana Wielącza Komasacja tworzona przez skupiska luźnych go-
spodarstw wzdłuż 4-ch dróg (wygonów) oraz 5-ciu kolonii łączących poprzecznie 
wymienione drogi (wygony)… Aby zachęcić do odchodzenia z dawnych siedzib 
przyjęto następującą zasadę: kto idzie najdalej otrzymuje najwięcej – to było  
w miarę uczciwe i sprawiedliwe bo w jakiś sposób wyrównywało trudności na ja-
kie napotykali, np.: brak utwardzonych dróg, pokonywanie błotnistych dróg albo 
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zasypanych śniegiem, znaczna odległość od stacji kolejowej (kolej była wtedy 
jedynym środkiem komunikacji), odległość od szkoły i kościoła, znaczna głębo-
kość studni itp. Ostatecznie od jesieni 1935 do wiosny 1936 roku wyznaczono 
nowe podziały geodezyjne, wyznaczono drogi, rowy odwadniające, siedliska pod 
zabudowę, wyznaczono plac pod planowaną budowę szkoły i przejazd kolejowy  
Zawada – Złojec. Przenoszenie budynków rozpoczęto wiosną 1936 roku.  
Rozbiórka, transport, ponowne zestawienie było to w miarę łatwe ponieważ 
budynki były budowane z bali drewnianych. Transport to zaprzęgi konne. Było 
bardzo duże zapotrzebowanie na cieśli, pokrywaczy dachów ze strzechą ze słomy 
żytniej, (młocka odbywała się cepem), murarzy, zdunów. Do końca 1938 roku ci, 
co odeszli na swoje mieli prawo zabrać pozostawione na dawnych siedliskach 
drzewa owocowe i inne. Tak powstała wioska Wielącza Komasacja.

Efektem komasacji było: Uporządkowanie rozdrobnionych gospodarstw, 
zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego, odnowa zabudowy, gospodarstwa były 
„pod okiem” albo wokół domu. Znikły bezpowrotnie wąskie paski ziemi ciągnące 
się od 3,5 – do 5-ciu kilometrów. Zwiększyło się wykorzystanie ziemi w sensie 
wydajności ponieważ gleba tu urodzajna, a duża ilość dróg i miedz powodowała 
straty w wydajności z hektara. Oczywiście nie obyło się bez waśni, kłótni, zatar-
gów, ale władze miały zawsze ten sam argument – ponieważ podjąłeś taką a nie 
inną decyzję, wyraziłeś na to zgodę, mamy twój podpis 16.

W podobny sposób przebiegała i mogła przebiegać komasacja gruntów 
na innych terenach województwa lubelskiego i województw Polski centralnej  
i wschodniej. Jak wspomniano wyżej efektem komasacji była, między innymi, od-
nowa zabudowy. Ze względów pożarowych zniknąć musiała słomiana strzecha ze 
wszystkich budynków lub przynajmniej gwarantować względy bezpieczeństwa. 
Trudno było wyeliminować całkowicie drewno przy budowie nowych budynków, 
tym bardziej, że łatwo dające się rozebrać stare budynki gospodarskie z drewna, 
były jedynym racjonalnym imperatywem do ich przenoszenia na nowe siedliska, 
w stanie niezmienionym użytkowo i geometrycznie. Poza tym użycie innych  
materiałów niepalnych, jak cegła czy kamień, wymagało większych nakła-
dów finansowych, na które większość zubożałych rolników pozwolić sobie nie  
mogła. Zdarzały się pojedyncze przypadki budowy ceglanych budynków miesz-
kalnych, ale zdecydowana ich część wznoszona była z drewna. O ile przy składaniu  
budynków gospodarskich stosowano dawne metody ich wznoszenia i przeważnie 
przy użyciu bali połówkowych, to przy budowaniu nowych budynków miesz-
kalnych stosowano już oszczędniejsze elementy tarte w tartakach do grubości  
około 16 cm. Cieńsze ściany wymagały więc jakiejś otuliny termicznej i tą otuliną 
było odpowiednie ich szalowanie deskami. Na tle tradycyjnych form budynków 
zabudowy gospodarczej dom mieszkalny przybierał odmienny wyraz architek-
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toniczny. Przede wszystkim zniknął 
tradycyjny dach czterospadowy, za-
stąpiony prostszym w konstrukcji da-
chem dwuspadowym, krytym już nie 
słomianą strzechą, lecz materiałem 
niepalnym, przeważnie w postaci 
ocynkowanej blachy lub cemento-
wej dachówki. Szlachetnego wyrazu 
nabierała chałupa także dzięki cha-
rakterystycznemu szalunkowi ścian, 
dzielącemu elewację budynku na 

dwie części w układzie poziomym; dolna do wysokości parapetu okien, wyłożona 
deseczkami w układzie pionowym i górna wyróżniona poziomym układem sza-
lunku (il. 21). 

Zmianie uległ także dwuizbowy podział planu budynku. Punktem wyjścia 
był zwykle tradycyjny układ, pokazany na załączonym zdjęciu domu rodziców 
autora (il. 23). Polegało to na tym, że tak zwaną izbę białą, która dominowa-
ła swoją wielkością w planie, dzielono na dwie mniejsze, znacznie polepszające 
funkcję budynku. Wprawdzie w dawnych budynkach wydzielano z powierzch-
ni izby białej alkierz, ale był on przeważnie rodzajem wnęki sypialnej. Ta nowa 
izba, wynikająca z nowego podziału, stanowiła samodzielną jednostkę mieszkal-

Il. 21. Chałupa Hałasów we wsi Wielącza  
pow. Zamość
Fot. arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk, 2015.

Il. 22. Widok ganku chałupy z il. 21
Fot. arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk, 2015 r.

Il. 23. Plan starej chałupy z XIX w. we wsi  
Wielącza pow. Zamość
Źródło: archiwum własne autora.
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ną. Izba czarna, czyli kuchnia, komora i sień pozostawały właściwie bez zmian, 
chociaż w nielicznych wypadkach wydzielano z powierzchni kuchni niewielki al-
kierzyk, spełniający rolę, albo gabinetu dla gospodarza domu, lub po prostu funk-
cję dodatkowej sypialni dla któregoś z rodzeństwa. Takie rozwiązanie zastosował 
Marcin Magdziak na swoim nowym siedlisku (il. 30). Zdarzały się także wypad-
ki, że oprócz drabiniastego wejścia na poddasze, pod podłogą sieni, budowano 
niewielką piwniczkę, do której właz przykrywano drewniana pokrywą. Skromne 
dotychczas wejście główne wyposażano osobnym przedsionkiem w postaci gan-
ku spełniającego, poza zredukowaną do minimum funkcją gospodarską, wysubli-
mowaną funkcję rekreacyjną (il. 22). Często, wyposażona w stół i ławy, służyła 
do odpoczynku po całodniowym dniu 
pracy na roli, a często także do spoży-
wania posiłków i to niekoniecznie w dni 
pogodne, ale i podczas słoty. Ganek, za-
strzeżony w czasach pańszczyźnianych 
dla dworku ziemiańskiego, przydawał 
teraz budynkowi pewnego rodzaju pre-
stiżu, którego nie posiadała dawna cha-
łupa. Charakterystycznymi przykładami 
budynków powszechnie stosowanych 
podczas komasacji wsi Wielącza, są bu-
dynki mieszkalne należące do rodziny 
Hałasów i Magdziaków, zinwentary-
zowane w lipcu 2014 roku17. Pierwszy  
z nich pokazano w dwu wersjach roz-
wiązania funkcji – stanu pierwotnego 
(il. 24) i po jego przebudowie przez 
młode pokolenie przystosowane do 
ich wyższych potrzeb użytkowych  
i upodobań (il. 25). Zmiany te tylko  
w niewielkim stopniu wpłynęły na wy-
gląd architektoniczny i to w przypadku 
chałupy Hałasów, w którym w wersji 
zmodernizowanej dodano ganek przed 
wejściem głównym do budynku. W obu 
wersjach pozostało dodatkowe wejście 
bezpośrednie z podwórza gospodar-
czego do kuchni w postaci werandy, 
początkowo otwartej, w późniejszym 

Il. 24. Plan starej chałupy  Hałasów  
we wsi Wielącza pow. Zamość
Źródło: archiwum własne autora.

Il. 25. Plan chałupy Hałasów po modernizacji
Źródło: archiwum własne autora.
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okresie już oszklonej. Modernizacja chałupy Hałasów polegała głównie na wy-
posażeniu budynku w urządzenia wodno-kanalizacyjne. Dawne źródło wody dla 
potrzeb domowych i gospodarczych, jakim była studnia, zastąpił wiejski wodociąg, 
który zrewolucjonizował nie tylko gospodarkę wodną na potrzeby prowadzonego 
gospodarstwa rolno-hodowlanego, ale wprowadził, przede wszystkim, wodę do 
budynku mieszkalnego, najpierw do kuchni, a następnie do urządzenia w chału-
pie pełnowartościowej łazienki, wyposażonej w wannę lub prysznic. W konkret-
nym przypadku dodatkową powierzchnię na ten cel uzyskano kosztem jednej z izb 
mieszkalnych, przywracając jednocześnie jej pierwotny układ tradycyjnej chałupy 
składającej się z izby czarnej i izby białej. Nowa izba biała uzyskała nowoczesny 
wystrój, właściwy dla pozycji nowych gospodarzy. Trzeba bowiem zaznaczyć, 
ze nowi gospodarze postanowili zmienić charakter tradycyjnego gospodarstwa 
rolnego, na gospodarstwo pszczelarskie. Dodać należy przy tym, że nie jest to cał-
kowicie nowa forma prowadzenia tego gospodarstwa, bowiem od pokoleń rodzi-
na Hałasów, oprócz prowadzenia normalnego gospodarstwa rolno-hodowlanego, 
zajmowała się także pszczelarstwem. Tym razem ten rodzaj gospodarowania uzy-
skał status podstawowego. Nową funkcję przydano komorze. Likwidacja jednej 
małej izby mieszkalnej na rzecz łazienki, wymagała nowej powierzchni mieszkal-
nej. Komora zatem, która naturalną koleją rzeczy stała się zbytkiem, awansowała 
do tej roli. Jedynie stara kuchnia zachowała tradycyjny wystrój (il. 28). Nawet 
wprowadzone do niej nowe urządzenia wodno- kanalizacyjne tego charakteru 
jej nie pozbawiły. Zdecydowany wpływ miało na to pozostawienie tradycyjnego 
trzonu kuchennego, z tradycyjnym piecem do wypieku pieczywa i ogrzewaczem. 

Il. 26. Widok satelitarny zabudowy siedliskowej wsi Wielącza – komasacja
Źródło: Google Earth. 50 43’58.25’’N  28  04’ 51.60” E.
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Przebywanie w tym pomieszczeniu to jak powrót do starych zamierzchłych cza-
sów, przywołujący przed oczy wyobraźni obrazy i zdarzenia z przeszłości. Jak 
wspomniano już przedtem, na zewnętrzny wygląd budynku wpłynęło korzystnie 
wyposażenie wejścia głównego do sieni dostojnym, w swej skromności, gankiem. 
Reszta pozostała bez zmian. 

Chałupa Magdziaków zachowała w całości obraz sprzed osiemdziesięciu 
prawie lat (obecnie już nieużytkowana), (il. 30). W wielu przypadkach, nowi  
gospodarze pozostawiali stare domostwo jakby ze względów sentymentalnych  
do naturalnej ich śmierci, wznosząc obok nich nowe budynki mieszkalne lub  
pomieszczenia mieszkalne, związane z innymi funkcjami nowej formy prowadzo-
nego gospodarstwa rolnego lub hodowlanego. Tak stało się i w tym przypadku. 
Stara chałupa pozostała jako pomnik tamtego domu mieszkalnego, wznoszone-
go na nowych siedliskach parcelowanej i komasowanej wsi. Ten budynek sta-
nowił pewnego rodzaju zmodernizowaną funkcję powszechnie stosowanej tra-
dycyjnej chałupy wiejskiej. Charakterystyczną jej cechą było, oprócz podziału 
na tradycyjną izbę czarną i białą z sienią i komorą, jedno jeszcze pomieszcze-
nie gospodarcze na przedłużeniu kuchni. Było to pomieszczenie do przygo-
towywania karmy dla drobniejszego inwentarza, jak: kury, gęsi, kaczki i inny 
tego rodzaju drobiazg, nie wyłączając nawet prosiąt i świń. Tym zajmowała  
się głównie gospodyni, a więc powiązanie tego pomieszczenia z kuchnią było  
czymś naturalnym. Wprawdzie wiązało się to z pomniejszeniem kuchni, która  
w warunkach wiejskich była izbą wspólnego przebywania domowników i pierw-
szych kontaktów towarzyskich z sąsiadami czy gośćmi, ale względy wygody 

Il. 27. Elewacje: frontowa i boczne chałupy Hałasów – do il. 25
Źródło: archiwum własne autora.
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Il. 28. Wnętrze kuchni – do il. 25
Fot. arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk. 2015 r.

Il. 29. Widok izby po modernizacji – do il. 25
Fot. arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk, 2015 r.

Il. 30. Chałupa Marcina Magdziaka we wsi Wielącza pow. Zamość – widoki i plan przyziemia
Źródło: archiwum własne autora. Fot. i inwentaryzacja: arch. Małgorzata Magdziak Błaszczyk, 2015 r.
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prowadzonych prac gospodarskich równoważyły te niedogodności. Zwłaszcza  
zimową porą, kiedy kuchnia, z uwagi na ciągłe utrzymywania ognia w palenisku 
kuchennym, była miejscem najcieplejszym. W przypadku tej chałupy, pomieszcze-
nie to awansowało do roli dodatkowej izby mieszkalnej, co wobec faktu pozosta-
wienia izby białej, jako najważniejszego i tradycyjnie uświęconego zwyczaju w jej  
tradycyjnej postaci, stało się koniecznością (il. 30).

Realizacja zadań wyznaczonych przez Ustawę o Reformie Rolnej z 1925 roku 
miała trwać do 1950 roku. Wybuch drugiej wojny światowej przerwał ten tak 
ambitny zamysł przebudowy, zrujnowanej przez zniewolone stulecia, struk-
tury agrarnej w rozbitej rozbiorami Polsce. Wielka to i nieodżałowana strata.  

Il. 32. Widok kuchni – do il. 31
Fot. arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk, 2015 r.

Il. 33. Wnętrze izby – do il. 31
Fot. arch. Małgorzata Magdziak-Błaszczyk, 2015 r.

Il. 31. Rysunki elewacji chałupy – do il. 31
Źródło: archiwum własne autora.
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Zakończona realizacja planu poddana rzetelnej analizie, zwieńczona wnioskami,  
mogła stanowić punkt wyjścia do dalszego doskonalenia gospodarki rolnej w kraju,  
a w tym także do poprawy materialnego statusu chłopa. Być może, w szybszym 
tempie chłopska chałupa przekształcałaby się w dom rolnika. A tak trzeba było 
zaczynać wszystko od nowa. 
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1 Marian Marek Drozdowski, Miejsce i rola chłopów na początku II Rzeczypospolitej, 
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Wieś Piaseczno – czy to jeszcze etap Reformy Rolnej?

6.1. Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dla chłopskiej chałupy

Jakościowe zmiany społeczne o charakterze przekraczającym spetryfiko-
waną rzeczywistość prowadzą do radykalnych, czasem wręcz rewolucyjnych, 
przemian w życiu narodów. Używając terminologii Bolesława Malisza, teoria 
progów ma w tym przypadku znaczenie kardynalne1. Progami takimi w życiu  
społeczności polskiej na przestrzeni ostatniego stulecia były między innymi:  
rewolucje społeczne, światowe konflikty zbrojne z pierwszą i drugą wojną świa-
tową na czele. W dziedzinie nas interesującej, to znaczy w gospodarce chłop-
skiej, a w szczególności dotyczącej ludności wiejskiej, znaczącymi wydarzeniami 
były, chronologicznie rzecz ujmując: uwłaszczenie chłopów we wszystkich trzech  
zaborach, reforma rolna roku 1925 i związana z tym akcja budowy nowych  
gospodarstw rolnych na terenach parcelowanych posiadłości ziemskich, próba 
skolektywizowania gospodarki chłopskiej po drugiej wojnie światowej oraz spo-
łeczne i gospodarcze przemiany po zrzuceniu jarzma komunistycznej zależności 
od Sowietów, kojarzącymi się z rokiem 1989. 

Przystępując do kolejnej próby uzdrowienia struktury agrarnej w Polsce,  
należy poświęcić nieco uwagi tym wydarzeniom w dziedzinie gospodarki chłop-
skiej, które realizowane były w ramach Reformy Rolnej 1925 roku do czasu  
wybuchu drugiej wojny światowej. Polska była wtedy w połowie drogi przemian, 
jako że Ustawa zakładała zakończenie reformy dopiero na rok 1950. Niedokoń-
czone jednak dzieła, nawet w tak szczątkowej formie, zawierają zawsze jakiś  
ładunek doświadczeń i refleksji stanowiących punkt wyjścia do nowych, wzboga-
conych form działania. Świadczyć o tym może chociażby fakt krytycznych uwag 
odnośnie do form architektury domów mieszkalnych, realizowanych w ramach 
parcelacji bankowej na terenach Wielkopolski, o których była mowa w poprzed-
nim rozdziale. Było to jednak wydarzenie incydentalne, nie ujęte w jakiejś cało-
ściowej analizie przedsięwzięcia, jakim była Reforma. Ubolewał nad tym faktem 
Stefan Tworkowski, który tak pisze w swojej książce pt. „Piseczno – wieś doświad-
czalna”: Błędem było, że przystępując do ustalania programów w okresie powojen-
nym, nie przeprowadzono analizy wyników tej akcji, gdyż choć okoliczności były  
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zupełnie inne, możliwe było osiągnię-
cie cennych wskazówek metodycznych 
i wniosków w zakresie założeń projek-
towych2. I znowu, podobnie jak to było 
w 1918 roku kraj nasz po zakończeniu 
działań wojennych w 1945 roku stanął 
w obliczu ponownej odbudowy znisz-
czonych wojną terenów, w tym tak-
że nowej przebudowy ustroju rolnego  
w wyzwolonej Polsce. Stan naszej  
gospodarki po zniszczeniach wojennych 
opisuje we wstępie do cytowanej książ-
ki prof. dr Michał Kaczorowski – pierw-
szy Minister Odbudowy w powojennej 
Polsce: Polska międzywojenna była kra-
jem rolniczo-przemysłowym; ludność 
wiejska przeważała, stanowiła ok. 2/3,  
zatem ok. 24 milionów. Wieś była bied-
na, niezdolna do akumulacji docho-
du, do ulepszenia gospodarki wsku-
tek przeludnienia. Według szacunków 
ówczesnych we wsiach – z rolnictwa 
– żyło od 5 do 7 milionów „ludzi zbęd-

nych”. (Józef Poniatowski. „Przeludnienie wsi i rolnictwa”. Warszawa 1936 r.). 
Oczywiście warunki mieszkaniowe, warunki bytowania były złe. Około ½ miesz-
kań chłopskich było 1-izbowych, ponad 1/3 – było dwuizbowych (Por. Andrzej  
Stasiak: „Niektóre problemy mieszkalnictwa na wsi”. „Sprawy Mieszkaniowe”  
T. II/1963). Łącznie niewiele mniej niż 9/10 mieszkań to były mieszkania  
1- i 2-izbowe; średnie zaludnienie zasobów osiągnęło 3.1 osoby na izbę. I mimo 
narastania produkcji przemysłowej sytuacja na wsi nie uległa poprawie…Wedle 
przybliżonych danych w wyniku działań wojennych lat 1939-45 zburzono około 
296 000 budynków miejskich i 470.000 zagród wiejskich3. 

Wprawdzie realizację postanowień ustawy o Reformie Rolnej z 1925 roku 
należy uznać za pierwsze na ziemiach wyzwolonej Polski przedsięwzięcie, zmie-
rzające do przekształcania systemu agrarnego, nie wszystkie jednak jej założenia 
zostały, z wiadomych przyczyn, zrealizowane. Stąd taki pesymizm wyłania się  
z powyższej wypowiedzi. Poza scaleniami rozdrobnionej struktury gospodaro-
wania ziemią, ograniczeniem wielkości ziemi skupionej w rękach wąskiej grupy 

Il. 1. Plan chałupy dwuizbowej z kuchnią – plan 
przyziemia i elewacja – wg proj. Fr. Piaścika
Źródło: S. Tworkowski, Architektura wsi, s. 25.
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wielkich posiadaczy ziemskich, rozpar-
celowaniu nadwyżek i przekazaniu ich, 
za pewnym odszkodowaniem, szerokiej 
rzeszy bezrolnych chłopów, pomocy 
państwa w budowie nowych budynków 
mieszkalnych i gospodarczych, wiele 
jeszcze problemów oczekiwało na ich 
rozwiązanie. Realizacja zadań wynika-
jących z ustawy o Reformie Rolnej, za-
planowana była bowiem na dość długi 
jeszcze okres. Być może w kolejnych 
latach mogły wykształcić się nowe 
wzorce rozplanowania chałup, zwięk-
szyłaby się różnorodność typów budyn-
ków mieszkalnych, a także wzbogaciłby 
się ich program funkcjonalny. O tym, że 
tak mogło się stać świadczyć mogą roz-
poczęte jeszcze przed wybuchem wojny 
nowe inicjatywy zmierzające do objęcia 
zorganizowanym planowaniem osiedli 
wiejskich oraz przygotowaniem no-
wych projektów budynków wiejskich. 
Tymi zagadnieniami interesowały się niektóre Biura Projektowania Regionalnego 
oraz Centrala Towarzystw Okręgowych i Kółek Rolniczych. Przy poparciu tych 
ostatnich arch. Franciszek Piaścik wydał w roku 1938 album przykładowych 
projektów budynków mieszkalnych dla wsi, które przy poparciu wspomnianej 
instytucji rozpowszechniały się dość szeroko4. Piaścik uznał dwa ich typy za 
najlepsze, a były to: typ mniejszy 3-izbowy, wliczając w to kuchnię, oparty na 
rzucie zbliżonym do kwadratu i jednym kominie dla gospodarstw mniejszych 
2-7 hektarowych (il. 1) i typ obszerniejszy 4-izbowy w przyziemiu o dwu komi-
nach dla gospodarstw większych 10-20 hektarowych (il. 2).

Jak można zauważyć, w planie pokazuje się już nowy element funkcji, który 
do tej pory w projektach chałup wiejskich nie występował, a mianowicie – łazien-
ka/umywalnia. Mimo że album ukazał się dopiero w 1938 r., próbę wprowadzania 
tego nowego elementu do programu funkcjonalnego chałupy, realizowanej w ra-
mach Reformy Rolnej z 1925 roku, odnotowuje już Stefan Tworkowski w swojej 
książce „Architektura Wsi”5, załączając plan chałupy z umywalnią (il. 3). 

Wadą jednak tego projektu jest zbyt mała sień w formie wąskiego korytarza, 

Il. 2. Plan chałupy trzyizbowej z kuchnią – elewa-
cja i plan przyziemia – wg proj. Fr. Piaścika
Źródło: S. Serafin, Architektura wiejska w Polsce 
w latach 1900-1955, s. 117.
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tradycyjnie wykorzystywana w gospodarstwie chłopskim do wstępnych prac przy 
przygotowywaniu paszy dla inwentarza. Także usytuowanie pomieszczenia umy-
walni może być niewystarczająco zrozumiałe. Podobne rozwiązanie z pomiesz-
czeniem umywalni przy ścianie zewnętrznej i oświetlone światłem naturalnym 
zamieszcza Stefan Tworkowskim w cytowanej książce, informując czytelnika, że 
pochodzi ono z konkursu zorganizowanego przez architektów przebywających  
w obozie jenieckim w czasie wojny (il. 4). Warto przy tej okazji zwrócić uwagę 
na to, że F. Piaścik uzależniał program funkcjonalny domu chłopskiego od wiel-
kości gospodarstwa, czyli od ilości ha ziemi uprawnej. Tę koncepcję poddawał  
w wątpliwość arch. Stefan Tworkowski. Wychodził on z założenia, że niezależnie 
od wielkości posiadanego areału ziemi uprawnej każdemu rolnikowi przysługuje 
jednakowe prawo do godziwych warunków bytowania i korzystania z wszelkich 
udogodnień, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny. Streszcza się ta zasada  
w następujących jego słowach: Poszukiwać będziemy typu uniezależnionego  
w zasadzie od stanu zamożności, wychodząc z założenia, że każdemu przysługuje 
 

Il. 3. Plan chałupy realizowanej w ramach  
przeprowadzanej Reformy Rolnej  z 1925
Źródło: Tworkowski, Piaseczno wieś  
doświadczalna, s. 33.

Il. 4. Projekt konkursowy chałupy w zagrodzie 
15 ha – plan przyziemia i perspektywa
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno wieś 
doświadczalna, s. 34.
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prawo do przynajmniej dostatecznie wyposażonego mieszkania6. Będąc jednak 
świadomy trudności w wyegzekwowania tej zasady i mając na uwadze nierów-
ności ekonomiczne, w tym ogromną przewagę biednej i średnio zamożnej części 
tej warstwy społecznej, proponował interwencjonizm państwowy, polegający na 
tworzeniu przez państwo i samorządy odpowiednich warunków: traktując dostar-
czenie mieszkania obywatelowi jako budownictwo niezbędnie konieczne w ramach 
wzajemnych obowiązków wynikających z ustalonego ustroju gospodarczego7.

Temu celowi miało służyć uśrednienie, ale niezbędnie koniecznego programu 
użytkowego mieszkania chłopskiego, nazwanego przez niego programem mini-
malno-przeciętnym. 

Głównymi postulatami uzasadniającymi przyjęcie tego programu były:
1 – zwiększenie ilości pomieszczeń mieszkalnych do co najmniej czterech  

(prawdopodobnie trzech w przyziemiu i jednej na poddaszu),
2 – wydzielenie gotowania i innych funkcji gospodarczych od mieszkalnych, 
3 – stworzenie pomieszczenia do mycia się i podręcznej przepierki,
4 – umożliwienie mieszkańcom swobodnego przejścia z zewnątrz do swoich  

pomieszczeń. 

Uszczegółowia te przemyślenia postulatami na temat przybliżonych parame-
trów określających powierzchnie poszczególnych pomieszczeń: 
część mieszkalna (bez wliczenia werandy) powinna charakteryzować się nastę-
pującymi wielkościami:
– kuchnia 15,00 m2,
– izba mieszkalna 20,00 m2,
– alkierz 8,50 m2,
– pokój mieszkalny na poddaszu 15,00 m2,
część pomocnicza:
– sień i schody 4,50 m2,
– łazienka 5,00 m2, 
– spiżarka 2,00 m2. 

W trosce o to by każdy gospodarz był w stanie wybudować tani dom, o takim 
standardzie funkcjonalno-użytkowym, uwzględniając także wspomniane wyżej 
wsparcie państwa i samorządów lokalnych, autor podaje następujące wytyczne 
oszczędnościowe:

– poszukiwanie takiego kształtu budynku i takich materiałów, które umożli-
wiłyby najtańszą jego budowę,

– zgrupowanie wszystkich pomieszczeń opalanych dookoła jednego komina,
– umieszczenie łazienki w bezpośrednim sąsiedztwie kuchni ze względu na 

dopływ ciepłej wody,
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– dwojakie wykorzystanie poddasza – gospodarcze i mieszkalne (by nie po-
większać rzutu poziomego budynku),

– stworzenie możliwości dla ewentualnego korzystania tylko z jednego  
wejścia do domu. 

Wynikiem tych przemyśleń są dwa przedstawione tutaj projekty domów jego  
autorstwa (il. 5-6). 

Il. 5. Projekt chałupy dla gospodarstwa 5-8 ha 
w Mińsku Mazowieckim – plan przyziemia  
i elewacja .Autor: Stefan Tworkowski
Źródło: S. Tworkowski, Architektura wsi, s. 47.

Il. 6. Projekt o podobnym programie pomieszczeń 
jak na il.  3. – plan przyziemia i elewacja
Źródło: S. Tworkowski, Architektura wsi, s. 47.



127Wieś Piaseczno – czy to jeszcze etap Reformy Rolnej?

Podając przykłady swoich rozwiązań projektowych opartych na własnych 
przemyśleniach, nie wyklucza możliwości, że w miarę upływu czasu i zmienia-
jących się warunków bytowych społeczności wiejskiej, pojawiać się będą nowe 
typy rozwiązań, znacznie wzbogacających układy. Inspirację dla swoich pomy-
słów zapewne czerpał z opracowań specjalistów innych branż. Przykładem na 
to może być książka Marcina Heymana pt. „Mieszkanie na wsi i w miasteczku”,  
w której autor, powołując się na szerokie grono rzeczoznawców oraz na stanowisko 
Wydziału Kół Gospodyń Wiejskich CTOiKR (Centrali Towarzystw Okręgowych  
i Kółek Rolniczych), stwierdza, że: dom mieszkalny, nawet w gospodarstwie 
najmniejszym winien zawierać nie mniej niż 4 izby, a mianowicie: obszerną 
kuchnię z oknami na północ i wschód; izbę (sypialnię) rodziców; jeden pokój 
dla chłopców i 1 dla dziewcząt a więc razem cztery izby8. Zdawał sobie sprawę  
i z tego, że niektóre regiony już teraz są w stanie podwyższać standardy za-
mieszkania w wiejskich domach i zapotrzebowanie na inne, bogatsze, formy do-
mów aktualnie występuje. Przykładem na to może być kolejny, demonstrowany  
tutaj, budynek mieszkalny autorstwa arch. Barana wykonany na zlecenie Urzędu  
Planowania Przestrzennego w Lublinie w 1945 roku (il. 7).

Relacjonując kolejne inicjatywy społeczne stwierdzić trzeba, że – jak wspo-
mniano – projekty nie mogły być wyczerpująco sprawdzone, gdyż w niewielkim 
tylko stopniu były realizowane. Projekty te wyrażały głównie poglądy i doświad-
czenia autorów i bliskich im grup działaczy społecznych. Nawet gdy sondowano 
opinie spółdzielców, uzyskiwano jedynie zdanie najbardziej światłych mieszkań-
ców wsi i to często nie tych, którzy do budowy przystępowali, nie zdając sobie 
sprawy z trudności i kosztów budowy. 
Uzyskiwany obraz był więc zbyt opty-
mistyczny. Ta metoda ustalania założeń 
zaważyła do pewnego stopnia na póź-
niejszych powojennych opracowaniach 
projektowych.

Il. 7. Przykładowy projekt chałupy  
dla gospodarstwa 10-15 ha – wg projektu  
arch. Barana
Źródło: S. Tworkowski, Architektura wsi, s. 58.
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6.2. Proces organizowania instytucji do realizacji zadań związanych  
       z odbudową wsi

Jak z tego widać, okres wojny nie był całkowicie zmarnowany. Rodziły się 
nowe pomysły w zakresie polepszania standardów mieszkaniowych społeczności 
wiejskiej, jak i nowe wizje odnośnie do struktury agrarnej w Polsce. Z jednej strony 
stanowiły one niejako kontynuacje niedokończonej reformy rolnej, ze wszystkimi 
zamierzonymi w niej wolnościowymi reformami społecznymi, z drugiej – nowe 
idee transportowane do kraju, wraz z dalekimi do zaakceptowania pomysłami na 
zmianę stosunków rolnych, stanowiły zagrożenie dla tych pierwszych. Na przykład 
Manifest lipcowy i Dekret PKWN z dnia 6 września 1944 roku ustanawiał nowe 
ramy do parcelacji prowadzonej w toku reformy rolnej. W art. 1 dekretu posta-
nowiono, iż: ….Ustrój rolny w Polsce oparty będzie na silnych, zdrowych i zdol-
nych do wydajnej produkcji gospodarstwach, stanowiących prywatną własność 
ich posiadaczy. W art. 13 ustalono, iż: …Obszar nowoutworzonych gospodarstw, 
jak również obszar, do którego mają być powiększane gospodarstwa karłowate …
nie może być większy od 5 ha ziemi średniej jakości, a dla gospodarstw ogrodni-
czo-warzywniczych nie może przekraczać 2 ha9. Wielkość gospodarstw rolnych 
nie gwarantowała nawet minimum socjalnego, nie wspominając o ewidentnym 
zagrożeniu dla statusu 5-hektarowego gospodarstwa, w obliczu sygnalizowanej, 
wprawdzie jeszcze nieśmiało, przebudowy gospodarki rolnej na wzór radziecki. 
Pierwszy okres wyzwolenia spod okupacji niemieckiej, czyli lata 1945-1948 roku 
i odradzające się stosunki społeczne nie zwiastowały jeszcze poważniejszych  
zagrożeń w kraju, funkcjonującym w oparciu o przedwojenne struktury państwo-
we. Gwarancją na taki, a nie inny obrót spraw było tworzenie nowych struktur  
państwowych, którym kwestie odbudowy kraju miały być powierzone. Do tych 
instytucji należało nowo utworzone w maju 1945 roku Ministerstwo Odbudo-
wy, będące kontynuacją działającego początkowo w Lublinie Biura Planowania  
i Odbudowy. Kierownictwo obu tych organów administracji państwowej spoczy-
wało w rękach Michała Kaczorowskiego, orędownika pozytywnych zmian na  
odcinku odbudowy kraju. Przez następne kilka lat odpowiadał on za całokształt 
prac gospodarki narodowej.

Wcześniej, bo w marcu 1945 r., nawiązuje się współpraca władz odbudowy  
z organizacjami społecznymi, zainteresowanymi budownictwem na wsi. Omawiane 
są sprawy przemysłu materiałów budowlanych, produkcji lokalnej i spółdziel-
czości budowlanej, przy czym już w pierwszej chwili wyłania się konieczność 
bliższego ustalenia zasad rozpoczynającej się odbudowy. W dniu 7 maja 1945 r. 
wchodzi w życie zarządzenie ministrów odbudowy i rolnictwa w sprawie odbu-
dowy osiedli wiejskich, zniszczonych wskutek działań wojennych. Powoływało  
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ono Państwowy Komitet Odbudowy Wsi, Powiatowe Komitety Odbudowy Wsi 
oraz Powiatowe Komisje Odbudowy, jako organy doradcze. Ściśle powiązano 
działalność władz rolnych z władzami budowlanymi; przewidywano wdrożenie 
postępowania scaleniowego przed przystąpieniem do odbudowy. Ustalono zasady 
pomocy państwowej drogą kredytowania oraz powierzono komitetom powiato-
wym zorganizowanie komórek, które miały się zająć rozprowadzaniem kredytów, 
dostarczaniem materiałów budowlanych, wykonywaniem robót i kształceniem 
fachowców. 

W celu zintensyfikowania działań w tym zakresie na przełomie lat 1945/46 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił skoncentrować środki prze-
znaczone na odbudowę oraz powołać przy Ministerstwie Odbudowy stanowi-
sko Komisarza dla odbudowy wsi w pasie zniszczeń wojennych. Na początku 
stwierdzono, iż: …Uznając szczególną pilność restytucji zdolności wytwórczej 
gospodarstw wiejskich w pasie walk pozycyjnych nad Wisłoką, Dunajcem, Wi-
słą i Narwią oraz w tych powiatach, gdzie występuje, spowodowane działaniami 
wojennymi, względnie akcją represyjną i osadniczą okupanta, zniszczenie osie-
dli wiejskich o charakterze masowym….zmobilizować wszelkie środki będące do 
dyspozycji dla odbudowy tych terenów10. Komisarzem mianowany został Franci-
szek Piaścik. Działalność Naczelnego Komisariatu polegała na prowadzeniu całości  
akcji, od zapewnienia dokumentacji, aż do opieki nad wykonawstwem i kształce-
niem kadr włącznie.

W rozważaniach nad przyszłością obrazu wsi polskiej, wiodącą ideą było 
żeby odbudowa wsi nie polegała na wiernym odtworzeniu poprzedniego stanu, 
ale by stać się mogła okazją do równoczesnej przebudowy wsi, zgodnej z nowo-
czesnymi wymogami techniki, higieny i wzrastających potrzeb społecznych. Jed-
nakże wskutek rozmiarów zniszczeń, konieczność jak najrychlejszego zabezpie-
czenia ludności i jej dobytku, a tym samym wznowienia produkcji powodowały, 
iż planowa odbudowa w większości przypadków stawała się nierealna i zmuszała 
do tolerowania, a nawet popierania drogą kredytów, samorzutnej odbudowy pro-
wadzonej niezgodnie z wydanymi uprzednio zarządzeniami. Państwo w pierw-
szym okresie po wojnie było zainteresowane przede wszystkim wzmożeniem 
produkcji rolnej, ale wobec szczupłości środków i rozmiaru zniszczeń przyjęta 
została koncepcja ograniczonej odbudowy, tj. odbudowy własnymi siłami zain-
teresowanych, przy minimalnym udziale pomocy państwa. Mimo to nie poprze-
stawano jednak w wysiłkach, aby nowatorskie pomysły poprawiające obraz wsi 
polskiej wdrażać chociażby jako przedsięwzięcie punktowe, ale emanujące swo-
im pozytywnym przykładem. Te bowiem, może znacznie silnej niż wspomniane  
na poprzednich stronach wydarzenia, jak wystawy w Częstochowie i Krakowie,  
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mogły promieniować na cały kraj. Chodziło głównie w tych zamierzeniach  
o to, aby zaprezentować nowoczesne zasady i wynikające z nich projekty domów 
mieszkalnych na wsi w dobrze zaprojektowanej zagrodzie i przemyślanej prze-
strzeni wiejskiego osiedla. Szczególnie wzorcowe rozplanowanie domu miesz-
kalnego powinno znaleźć się na pierwszym planie. 

Przeglądając plany domów realizowanych w ramach Reformy Rolnej,  
rozplanowanie chałupy chłopskiej nie wychodziło poza wzory utarte przez wie-
ki. Trudno było przewidzieć w jakim kierunku miały się rozwijać koncepcje  
w drugiej połowie realizacji reformy, obejmującej przecież niekrótki okres dzie-
sięciu lat. Być może etapowa analiza wykonanych planów i ich ocena zmieniłaby  
sytuację na lepszą, ale z powodu wojny została dramatycznie przerwana. Warunki 
pierwszych trzech lat powojennych dawały jednak nadzieję na kontynuowanie 
pozytywnych działań na liberalnych zasadach. Znowu pojawiła się możliwość 
zaangażowania się państwa w systemową działalność w tym kierunku poprzez 
ustanowienie odpowiednich instytucji, by taką, całościowo pomyślaną, akcję 
przeprowadzić. 

W zrozumieniu tej potrzeby już w maju 1945 r. w rozmowie ze St. Tworkowskim 
została rzucona przez ministra Michała Kaczorowskiego myśl przyspieszenia od-
budowy jednej wsi, jako wsi doświadczalnej, promieniejącej swoim wzorem dla 
podobnych inicjatyw chłopskich w kraju. W ślad za tym rozwinęły się prace przy-
gotowawcze oraz nastąpiły decyzje zapewniające odpowiednie środki do prze-
prowadzenia przedsięwzięcia. Warunkiem powodzenia było rychłe przystąpienie 
do działania, w przeciwnym bowiem razie, wskutek samorzutnej odbudowy stan 
sprzed wojny petryfikowałby się w sposób nieodwracalny. Ówczesny naczelnik 
Wydziału Odbudowy Wsi w Ministerstwie Odbudowy, wspomniany Stefan Twor-
kowski, złożył w dniu 10 czerwca 1945 roku ministrowi M. Kaczorowskiemu 
notatkę w sprawie odbudowy wsi Piaseczno, zniszczonej wskutek działań wo-
jennych. Była to wieś położona przy szosie Warszawa – Góra Kalwaria – Warka,  
w odległości 54 km od Warszawy oraz 4 km od Warki. 

6.3. Projekty „Krótkiej drogi” dla wsi Piaseczno

Jedną z pierwszych decyzji po wyborze wsi było powołanie pracowni, zada-
niem której miało być przygotowanie i poprowadzenie wszystkich niezbędnych 
prac związanych z powierzonym jej zadaniem. Kierownictwo tej pracowni zlecono 
Stanisławowi Płoskiemu, który jednocześnie został upoważniony do korzysta-
nia ze współpracy niezbędnych specjalistów, był też jednocześnie kierownikiem  
budowy. Tworząc Biuro Projektów Odbudowy wsi Piaseczno, przewidywa-
no, że obejmie ono swą działalnością zarówno całokształt prac programowych 
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i projektowych poprzedzających budowę oraz nadzór nad jej realizacją, jak również 
przeprowadzenie badań nowych materiałów i projektowanych konstrukcji oraz 
opracowanie materiałów dla celów wydawniczych. Było to zgodne z zasadniczą  
intencją doświadczalnego przedsięwzięcia, zmierzającą do jak najrychlejszego 
udostępnienia wniosków dla dalszej odbudowy i przebudowy kraju. Dlatego już 
wiosną 1948 r. przygotowane było do druku wydawnictwo Ministerstwa Odbudo-
wy pt. „Piaseczno – wieś doświadczalna”, które miało zawierać szereg opracowań 
tekstowych, projektów i fotografii; gotowa już była makieta układu graficznego. 

W zakresie zagadnień technicznych biuro projektów współpracowało  
z komisją powołaną przy Ministerstwie Odbudowy, w której główne zadania 
spoczywały na Instytucie Badań Budownictwa, przy czym niezależnie od do-
raźnych opinii, dotyczących budowy oraz pomocy przy wyciąganiu wniosków, 
Instytut zamierzał traktować Piaseczno jako pole swoich dalszych obserwa-
cji. Jeszcze przed zawarciem umów rozpoczęto w czerwcu prace projektowe,  
od lipca zaś prowadzono roboty przygotowawcze na placu budowy, której 
wykonania podjęło się Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane. Interesują-
cym pomysłem była inicjatywa zlecenia wybranym architektom opracowania  
„w krótkiej drodze”, jak powiadał St. Tworkowski, szkicowych projektów 
– rodzaj ankiety naświetlającej założenia przez przedstawienie różnorod-
nych pomysłów. Wśród nich znaleźli się uznani już architekci, jak: Stanisław  
Bieńkuński, Stanisław Brukalski, Stefan Deubel, Jerzy Hryniewiecki, Tade-
usz Iskierka, Kazimierz Marczewski, Jerzy Mokrzyński, Maciej Nowicki,  
Kazimierz Piechotka, Stefan Putowski, Stanisław Serafin, Jerzy Staniszkis  
i Czesław Wielhorski. Wprawdzie byli to architekci niemający dotychczas wiele 
doświadczenia z problemami zabudowy wsi, jednak chodziło w tym przypadku  
o świeżość pomysłów, nawet jeśliby niektóre z nich nie nadawały się do bez-
pośredniego wykorzystania. Do zlecenia organizatorzy dołączyli program  
z wyszczególnieniem założeń, które winny być uwzględnione w rozwiązaniach 
projektowych.

Zagroda składać się miała z domu mieszkalnego, budynku inwentarskiego, 
stodoły, szopy na narzędzia i wóz, urządzeń gospodarskich jak silosu, gnojowni 
i studni. Przewidywać należało kanalizację, wodociąg i elektryczność. Odnośnie 
do mieszkania: „Przyjąć wielkość mieszkania dla 5-7 osób na zagrodę. Wyzyskać 
poddasze na mieszkanie. Przewidzieć łazienkę i umywalnię. Przestudiować uży-
teczność komory i raczej sprowadzić ją do małej spiżarni. 

Kuchnię przyjąć mieszkalną z wydzieleniem funkcji na przygotowanie potraw 
i na jadalnię. Okap nad paleniskiem, piekarnik dać niżej paleniska tylko dla pie-
czywa. Zmniejszyć trzon (piekarnia społeczna). Wyposażyć w odpowiednie meble: 
ławy, stół, zydle. Pow. 20-25 m. kw. 
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Pokoje sypialne małe, 4 m kw. na osobę. Zwiększyć ilość łóżek lub je spię-
trzyć. Pokoje mogą być w poddaszu. Meble: zydel, łóżka. Pow. 9-11 m kw. 

Jeden pokój mieszkalno-sypialny z wydzieleniem na łóżka powinien być więk-
szy niż inne, z odpowiednimi meblami: łóżka, szafa, półka na książki, zydle, stół 
itp. (zegar, lustro). Pow. 22 m kw. 

Dla gospodarstw 5-8 ha przewidywano: dom mieszkalny o łącznej pow. użyt-
kowej około 60 m kw., inwentarz – 1 koń, 3 krowy i inne; 

dla gospodarstwa 10-12 ha: dom mieszkalny jw. 70 m kw., 2 konie 5 krów  
        i inne; 

dla gospodarstw 15-20 ha: dom mieszkalny jw. 80 m kw., 3 konie, 7 krów  
       i inne”.
Program informował i zalecał: „Śladów tradycji budownictwa rodzimego wieś 
nie posiada. Wieś jest całkowicie spalona i dąży do zmodernizowania swych go-
spodarstw. Czynnik utylitaryzmu, funkcji i wyzyskania materiału powinien do-
minować przy projektowaniu, byleby elementów charakteru wsi całkowicie nie 
zatracić”. Informując o znajdujących się w pobliżu zasobach materiałowych, 
wskazywał równocześnie na to, iż „… ze względu na masową odbudowę wsi pożą-
dane jest zaproponowanie nowych materiałów i konstrukcji, które dałyby impuls 
dla rozbudowy przemysłu budowlanego”11.

Nie bez przyczyny wyróżniono tłustym drukiem określenie dom mieszkal-
ny. Uważny czytelnik zauważy, że zastępuje ono dotychczasowo używane na  
poprzednich stronach książki, określenie – chałupa. Już wcześniej sygnalizowano, 
że określenie to będzie się pojawiać, w miarę polepszających się warunków eko-
nomicznych chłopa. Pojawiło się ono już także we wstępie do książki, gdy autor 
wyjaśniał, w oparciu o dostępne mu źródła encyklopedyczne, znaczenie poszcze-
gólnych określeń. Stefan Tworkowski uznał, że komplikacja funkcji mieszkania 
chłopskiego osiągnęła już taki stopień jej złożoności, że użycie określenia dom 
mieszkalny jest już, na tym etapie, uzasadnione. Do tradycyjnych funkcji: izby 
czarnej, izby białej, komory, alkierza i sieni doszły dodatkowe: umywalnia i do-
datkowe sypialnie na strychu użytkowym. Określenia tego zresztą St. Twor-
kowski użył w obu, wspomnianych już, książkach. 

Autorzy poszli we wskazanym kierunku, zachowując jednakże w nowatorstwie 
poszukiwań dużą ostrożność, z wyjątkiem chyba zespołu autorskiego w składzie: 
Kłyszewski, Mokrzyński i Wierzbicki, którzy w swoim szkicu zaproponowa-
li zbyt wyrafinowane propozycje. Szkoda, że nie zwrócono autorom na etapie  
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założeń uwagi na wielkość sieni, która w warunkach wiejskiego gospodarstwa  
miała zawsze wiele funkcji do spełniania. Pomimo iż większość projektów nie była  
potem bezpośrednio realizowana, to jednak ta zbiorowa odpowiedź autorów  
pozwoliła ugruntować pogląd na architekturę, najbardziej, wedle S. Tworkow-
skiego, dla Piaseczna właściwą (il. 8-14).

Il. 8. Szkicowy projekt zagrody – wg Macieja Nowickiego
Źródło: S. Tworkowski. Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 77.
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Il. 10. Szkicowy projekt zagrody  
– wg M. Krysickiej  i  S. Serafina
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno 
 – wieś doświadczalna, s. 79.

Il. 9. Szkicowy projekt zagrody – wg K. Piechotki
Źródło: S. Tworkowski, Wieś doświadczalna, s. 78. 



135Wieś Piaseczno – czy to jeszcze etap Reformy Rolnej?

Il. 11. Szkicowy projekt zagrody – wg T. Iskierki
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 74.
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Il. 12.  Szkicowy projekt zagrody – wg  J. Hryniewieckiego
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 73.
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Il. 13. Szkicowy projekt zagrody – wg W. Kłyszewskiego, J. Mokrzyńskiego, 
 E. Wierzbickiego 
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 75
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6.4. Projekty domów mieszkalnych przeznaczonych do realizacji

Do realizacji przygotowano 6 typów domów mieszkalnych o powierzchniach 
użytkowych w przyziemiu około 60, 70 i 80 m2, które miały w zasadzie odpo-
wiadać gradacji gospodarstw; każdy projekt przewidywał częściowe wykorzy-
stanie poddasza na mieszkanie (il. 15-21). Projekty oparte były na koncepcjach 
zaproszonych architektów (typ 2 i 6), na projektach z czasów okupacji (typ 1 
i 4 oraz tzw. typ G1), wykonano też w pracowni zupełnie nowe projekty jako 
typy 5 i 7. Kuchnię traktowano jako jadalnię na co dzień, nie przewidywano  
w niej natomiast miejsc sypialnych (z wyjątkiem typu 6, gdzie kuchnia miała  
powierzchnię największą). Umywalnię lokowano na ogół jako aneks przy kuchni, 
z możliwością podgrzewania wody do mycia i przepierek; w pobliżu umieszczano  
przeważnie spiżarnię. Sień miała wymiary dostatecznie duże, aby można było  
w niej umieścić beczkę i inny sprzęt podręczny. Izby i alkowy służyć miały 
za pokoje dzienne i sypialnie oraz za jadalnie na święta i uroczystości rodzin-
ne. Ustępów w domu mieszkalnym nie przewidywano, lokując je w budynku  
inwentarskim. Wejście prowadziło przeważnie pod wysuniętym okapem lub przez 
ganek; w części domów zaprojektowano oszklone werandy, dostępne z ogrodu. 
Przy mniejszych rzutach starano się o zgrupowanie pomieszczeń, wymagających 
ogrzewania, dookoła jednego komina i stosowano wówczas układy asymetryczne 
z wejściem położonym bliżej narożnika. Przy większych programach występowa-

Il. 14. Szkicowy projekt zagrody – wg S. Brukalskiego
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 76.
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ły dwa kominy i układ był bliższy symetrii, co pozwalało na łatwiejsze rozdzie-
lenie dwu pokoleń. 

Typ Ilość 
egz.

Kuchnia Umywalka Spiż. Sień Pokój Pokój Pokój Przy-
ziemie
razem

Izby
pod-
dasza

1  14 14.40 6.66 3.06 5.40 21.21 9.80  - 60.53 23.52

2  6  23.97 6.04 3.22 9.87 18.46  -  - 61.56 33.34

4  4  19.20 5.22 3.28 5.14 18.00 10.92  - 61.56 13.65

5  25  18.13 5.13 3.99 8.75 21.53 11.90  - 69.43 15.78

6  2  26.01 6.50 2.52 8.25 19.11 10.14  - 72.53 12.76

7  3  12.00 4.14 2.88 8.80 21.00 16.60 14.80 80.22 16.00

dane  
o typie bu-
dynku G1

 1 12.71 3.91 1.87 6.18 17.52 7.70  - 49.87 14.84

Porównując programy użytkowe chałup stosowanych w czasie realizacji Reformy 
Rolnej 1925 r. z projektami zaproponowanymi mieszkańcom Piaseczna, zauważa 
się znaczne wzbogacenie programu użytkowego mieszkań. Autorzy nie ukrywa-
li obaw, czy wzbogacenie programu użytkowego było posunięciem uzasadnio-
nym, zwłaszcza w okresie powojennym, kiedy kraj był wyniszczony, a kondycja 
ekonomiczna chłopstwa wręcz na to nie pozwalała. Chłop z budową chałupy ra-
czej się wtedy nie spieszył, cały swój wysiłek kierując na budowę lub odbudowę  
budynków gospodarczych i inwentarskich, bo w nich upatrywał źródła dochodów. 
Na mieszkanie wystarczała mu wtedy, albo mizerna chatka lub jakieś pomiesz-
czenie wygospodarowane na cele mieszkaniowe dla rodziny w zabudowie go-
spodarczej. W sprawie standardu mieszkaniowego organizatorzy konsultowali się  
z miejscowym rolnikami, ale wobec zróżnicowania pod względem ekonomicz-
nym środowiska trudno było jednoznacznie określić jego potrzeby. Przyjęto 
zatem, że wypracowane standardy w zakresie optymalnych powierzchni użyt-
kowych mieszkań to: 60, 70 i 80 m2 dla poszczególnych gospodarstw, o zróż-
nicowanym areale ziemi uprawnej, należą się każdemu gospodarstwu rolnemu. 
Zakładano bowiem, że deklarowana pomoc Państwa na każdym etapie realizacji 
programu, pozwoli zmierzyć się wszystkim rolnikom z problemem użytkowa-
nia nawet zawyżonych, w mniemaniu niektórych, standardów mieszkaniowych.  
St. Tworkowski ubolewał jedynie nad tym, że w poszukiwaniu optimum nie  
doceniono wartości skromnych rozwiązań, które mogłyby być dla wielu mniej-
szych gospodarstw bardzo odpowiednie. Wskazywał na szkic zagrody wykonanej 
przez Stanisława Brukalskiego (il. 14). Mając to na uwadze projektanci zapro-
ponowali, ale już w czasie budowy, projekt budynku z glinobitki, o powierzchni 
użytkowej ok. 50 m2 (patrz tabela projektów i ich charakterystyka).
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Il. 15. Chałupa typ 1. Rzuty i elewacje
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 92.
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Il. 16. Chałupa typ 2. Rzuty i elewacje (elewacje dla wersji w lustrzanym odbiciu)
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 93.



142 Rozdział 6

Il. 17. Chałupa typ 4. Rzuty i elewacje (elewacje nie odpowiadają rysunkowi rzutu przyziemia)
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 94.
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Il. 18. Chałupa typ 5. Rzuty i elewacje
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 95.
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Il. 19. Chałupa nr 6. Rzuty i elewacja
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 96.
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Il. 20. Chałupa nr 7. Rzuty i elewacje
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 97.
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Il. 21. Chałupa ty G1. Rzuty i elewacje
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 91. 
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6.5. Konstrukcje i materiały budowlane

Wobec ogólnego ubóstwa powojennej gospodarki brak materiałów budowla-
nych nie dawał możliwości zastosowania bardziej postępowych rozwiązań kon-
strukcyjnych i materiałowych, jakich należałoby się spodziewać po wzorcowej 
budowie. Zresztą karkołomny termin jednego roku, jaki przyjęto dla zrealizowa-
nia zadania, nie pozwalał na wygospodarowanie czasu na prace badawcze, jakie 
winny wyprzedzać powzięte zamierzenie. Odwołano się więc do tradycyjnych 
technik budowania. Najekonomiczniejszym rozwiązaniem okazała się cegła pia-
skowo-wapienna do wznoszenia ścian zewnętrznych o grubości 55 cm lub ścian 
z gliny ubijanej z domieszką słomy, grubości 50 cm, przy czym do gliny chłopi 
odnosili się nieufnie, uważając jej stosowanie za dowód zacofania. 

We wszystkich zagrodach stosowano normalne stropy drewniane, jedynie 
w budynkach glinobitnych – stropy wałkowe. Mieszkańcy domagali się stropów 
ogniotrwałych, zwłaszcza w przypadku budynków inwentarskich, biorąc pod 
uwagę także izolację paszy przechowywanej na poddaszu. Pokryciem dachowym 
była w przeważającej mierze dachówka cementowa (podwójna karpiówka) i płyty 
faliste cementowe. Płyty azbestowo-cementowe spotykały się z aprobatą użyt-
kowników, jako szczelne, lekkie i oszczędne w użyciu drewna na łacenie. Wtedy 
jeszcze nie zdawano sobie sprawy z rakotwórczego działania tego materiału. 

6.6. Realizacja budowy

Próby zorganizowanej formy odbudowy zastosowanej w przypadku wsi Pia-
seczno były niejako kompilacją metod stosowanych w przedwojennej parcelacji 
rządowej, kiedy to Państwo odgrywało w niej rolę wiodącą, i doskonalszej formy 
parcelacji indywidualnej przy komasacji i odbudowie wsi w środkowej Polsce, 
wedle zasad przyjętych w ustawie o Reformie Rolnej z 1925 roku. W przypad-
ku Piaseczna głównymi partnerami były: Ministerstwo Odbudowy i Społeczne 
Przedsiębiorstwo Budowlane. O ile w przypadku parcelacji indywidualnej po-
moc Państwa ograniczała się jedynie do fachowej pomocy przy scalaniu gruntów, 
przyjęte dla powojennej odbudowy kraju zasady przewidywały także pomoc kre-
dytową na zakup materiałów oraz pomoc instruktażową. Najistotniejszą pomocą 
okazało się jednak zlecenie wykonania robót budowlanych specjalnie do tego celu 
powołanemu Społecznemu Przedsiębiorstwu Budowlanemu. Zakładano przy tym 
bardzo poważny udział mieszkańców wsi w postaci nieodpłatnej pomocy przy 
niektórych czynnościach, jak kopanie rowów, porządkowanie dróg, przywóz słu-
pów do sieci elektrycznej itp. oraz transportu konnego. 

Prace przygotowawcze do budowy rozpoczęto 4 lipca 1945 r. z tym, że we-
dług umowy przedsiębiorstwo miało wykonać roboty do końca grudnia tegoż 
roku. Wkrótce jednak, wskutek piętrzących się trudności, termin ten okazał się 
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niemożliwy do utrzymania i do zimy 1945-1946 ograniczyć się musiano tylko do 
zamknięcia w stanie surowym budynków inwentarskich dla tych gospodarzy, któ-
rzy zamieszkiwali bunkry i piwnice oraz do rozpoczęcia konstrukcji niektórych 
stodół.

Oficjalnie zakończenie budowy nastąpiło dnia 14 września 1947 r. z udziałem 
Ministra Odbudowy, który przekazał zagrody pod opiekę przedstawiciela Mini-
stra Rolnictwa i Reform Rolnych. 

6.7. 20 lat później. Obecny stan Piaseczna oraz badanie wyników  
       doświadczenia

Tworząc Biuro Projektów Odbudowy wsi Piaseczno, przewidywano, że 
obejmie ono swą działalnością zarówno całokształt prac programowych i pro-
jektowych poprzedzających budowę oraz nadzór nad jej realizacją, jak również:  

Il. 22. Plan zagospodarowania wsi Piaseczno
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna, s. 66.
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…przeprowadzenie badań nowych materiałów projektowanych konstrukcji  
i ...opracowanie materiałów dla celów wydawniczych12.

Jak z tego wynika, prace prowadzone przez biuro miały się zakończyć wraz  
z oddaniem budynków do użytku i zamknięciem sprawy wnioskami przezna-
czonymi do publikacji. Było to zgodne z zasadniczą intencją doświadczalnego 
przedsięwzięcia, zmierzającą do jak najrychlejszego udostępnienia wniosków dla 
dalszej odbudowy i przebudowy kraju. Zaniechanie badań w okresie 1948-1956 
spowodowane zostało zmianami w polityce rolnej, zapoczątkowanej w połowie 
1948 r., jako że Piaseczno – wieś złożona z gospodarstw indywidualnych – nie mo-
gło pozostać nadal przedmiotem zainteresowania. Wydawnictwo podsumowujące 
doświadczenia nie ukazało się. W wyniku szczególnych okoliczności zaistniałych 
po 1948 r. ludność zaczęła działać na własną rękę, rozwijając w miarę możności 
gospodarkę i kształtując swe życie według znanych jej wzorów, bez instruktażu 
ani jakiejkolwiek pomocy w zakresie budownictwa. Pomimo więc korzystnego 
startu, wieś znalazła się na zasadzie „naczyń połączonych” w warunkach wyrów-
nujących jej sytuację z warunkami właściwymi dla jej otoczenia. Powrócono do 
tematu dopiero po 20 latach, kiedy zaczęły zachodzić znaczące zmiany zwiastu-
jące bardziej korzystne warunki dla indywidualnej gospodarki rolnej. Opóźnione 
wprawdzie analizy doświadczenia jakim była wieś Piaseczno stawały się koniecz-
nością, jeśli miałyby posłużyć jako wskazania dla nowych podejmowanych decyzji, 
zwłaszcza w interesującej nas kwestii zabudowy mieszkaniowej na wsi. Wiele 
instytucji, reprezentujących różne profesje włączyło się do tego zadania. Jakie 
główne problemy znalazły się w kręgu ich zainteresowania? Była to między inny-
mi kwestia programu funkcjonalnego budynku mieszkalnego dla chłopa, a jeszcze 
nie rolnika. Zbyt rozbujały program użytkowy był, jak twierdzili niektórzy, wyni-
kiem faktu przejęcia przez Państwo patronatu nad tą inwestycją. Oczekiwano od 
Państwa realizacji nad wyraz przeskalowanych potrzeb. Z „darmochy” ofiarowa-
nej przez fundatora należało – zadaniem społeczności Piaseczyńskiej – skorzystać 
w maksymalnym stopniu. Dlatego na etapie formułowania założeń mieszkańcy 
wsi stawiali wysokie wymagania odnośnie do rozmiarów wznoszonych zabudo-
wań, ale wymagania te nie zawsze miały pokrycie we własnych możliwościach 
ekonomicznych ani w formach bytowania nabytych przez pokolenia. Chociaż, co 
należałoby uznać za pobudkę szlachetną, pobrzmiewało w tych żądaniach dążenie 
do odcięcia się od wszystkiego co było dawniej, chęć budowania innego wyobra-
żenia o pogardzanej przez wieki chłopskiej społeczności. Tymczasem w kosztow-
nej kubaturze mieszkaniowej, którą zafundowali sobie mieszkańcy wsi przecho-
wywano owoce i jarzyny, a założony zbyt wysoki standard mieszkaniowy, mimo 
upływu lat, nie został zrealizowany. Z powodu przerostu powierzchni mieszkalnych 
przenikały do nich funkcje gospodarcze, z reguły w sposób niezorganizowany  
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przeważnie szkodliwy dla mieszkańców i dla mieszkań: Nie wyczuwa się, aby 
autorzy mieszkań w Piasecznie uwzględniali wymienione wyżej okoliczności, na-
tomiast w mieszkaniach tych zostały uwzględnione liczne funkcje mieszkalne i to 
raczej w skali miejskiej, z uwzględnieniem znacznie wyższego standardu życia, 
aniżeli był utrzymywany, a może nawet pożądany, przez mieszkańców Piasecz-
na13. Gdy się porówna program mieszkania tak zwanych Poniatówek masowo  
realizowanych w oparciu o Ustawę o Reformie Rolnej z 1925 roku, zaskaku-
je widoczna zmiana w standardzie mieszkaniowym obu tych rozwiązań. W Po-
niatówkach ograniczono program mieszkaniowy do tradycyjnie występujących 
pomieszczeń chałupy chłopskiej, jak: sień, dwie do trzech izb, komora. Miesz-
kania w chałupie Piaseczyńskiej wzbogaciły się jeszcze o jedno pomieszcze-
nie – umywalnię, wyposażoną w miejsce do kąpieli. W dalszym ciągu funk-
cja ubikacji mieściła się w zabudowie gospodarczej. Był to i tak wielki postęp  
w ubogacaniu funkcji wiejskiego mieszkania i znacznie poprawiającym komfort 
zamieszkiwania, a to głównie za sprawą projektów opracowanych jeszcze przed 
wojną i w czasie okupacji przez wspomnianych już architektów – F. Piaścika  
i St. Tworkowskiego. Antycypując dalsze koleje przedwojennej Reformy Rolnej, 
można byłoby mniemać, że te pomysły już na dalszych etapach przebudowy agrar-
nej struktury rolnej mogły być wdrażane.  Tymczasem chłopi, otrzymując chałupy 
wyposażone w tę funkcję, w czasie eksploatacji rezygnowali z niej, przeznaczając 
to pomieszczenie albo na dodatkową izbę mieszkalną, albo wręcz wykorzystując 
je na magazyn do przechowywania płodów rolnych. Zaświadczają o tym inwen-
taryzacje budynków mieszkalnych po dwudziestu latach ich użytkowania (il. 24, 
26, 28, 30, 32, 33). Powszechnym też zjawiskiem była rezygnacja z wykorzysta-
nia poddaszy na cele mieszkalne. Zauważono również, że w wielu budynkach 
przeprowadzono wiele przeróbek polegających na dzieleniu rzutu na dwa samo-
dzielne gospodarstwa rodzinne, co było racjonalnym rozwiązaniem, wyprzedza-
jącym znacznie późniejsze propozycje projektowania funkcji z uwzględnieniem 
wielopokoleniowości w rodzinie chłopskiej.

Przykłady zmian w rozkładzie pomieszczeń w stosunku do propozycji 
projektowych. W projekcie podstawowym przedstawionym na rys. 1 użytkow-
nik wprowadził zmiany zilustrowane na rys. 2 (il. 23-24). Dzieląc pomieszczenie 
kuchni ścianką działową uzyskał jej kosztem dodatkową izbę. Wadą tego roz-
wiązania jest brak bezpośredniego dostępu do dużej izby z sieni. Wymusza to 
konieczność wprowadzania amfiladowej komunikacji z tą izbą poprzez kuchnię. 
Zrezygnowano ze schodów prowadzących do niemieszkalnego poddasza, zastę-
pując je zwykłą drabiną. Gospodarz uznał poza tym, że umieszczenie okien po 
obu stronach paradnego wejścia do głównej izby, prawdopodobnie w elewacji 
zwróconej frontem ku ulicy, nada jej znaczniejszego dostojeństwa. 
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Użytkownik chałupy zaprojektowanej wedle projektu jak na rys. 3 (il. 25-26) 
zachował prawie w całości układ ścian konstrukcyjnych i działowych, natomiast 
nadał niektórym pomieszczeniom inne funkcje w stosunku do tych zaprojekto-
wanych. I tak poprzez likwidacje pomieszczenia sanitarnego, małego schowka  
i spiżarenki wygospodarował pomieszczenie na małą kuchnię. Połączył ją funk-
cjonalnie z izbą główną i małym pokoikiem skojarzonym z sąsiadującą z nim 
sypialnią. Poprzez zmianę rozmieszczenia okien zmienił się również wyraz archi-
tektoniczny budynku. Być może zależało to od jego usytuowania ścianą szczyto-
wą w stosunku do ulicy. 

Jednymi z nielicznych projektów, w których nie wprowadzono istotnych 
zmian w układzie pomieszczeń są chałupy przedstawione na rysunkach 5, 6, 7, 
8 (il. 27-33). Nie dość, że pomieszczenie umywalni nie zostało zlikwidowane 
w budynku przedstawionym na rys. 6 (il. 28), to jeszcze wzbogacone zostało  
o miskę klozetową. Inaczej niż w projekcie skonstruowano schody na poddasze, 

Il.  23. Plan chałupy wg projektu
Źródło: S. Tworkowski. Piaseczno-wieś 
doświadczalna…, s. 93.

Il. 25. Plan chałupy wg projektu
Źródło: S. Tworkowski. Piaseczno-wieś 
doświadczalna…, s. 96.

Il. 24. Plan chałupy po zmianach
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś 
doświadczalna..., s. 140

Il. 26. Plan chałupy po zmianach
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno –  
wieś doświadczalna..., s. 143.
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Il. 27. Plan chałupy wg projektu
Źródło: S. Tworkowski. Piaseczno-wieś 
doświadczalna…, s. 97.

Il. 29. Plan chałupy wg projektu
Źródło: S. Tworkowski. Piaseczno-wieś 
doświadczalna…, s. 91.

Il. 31. Plan chałupy wg projektu
Źródło: S. Tworkowski. Piaseczno-wieś 
doświadczalna…, s. 95.

Il. 28. Plan chałupy po zmianach
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś 
doświadczalna..., s. 147.

Il. 30. Plan chałupy po zmianach
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś 
doświadczalna..., s. 144.

Il. 32. Plan chałupy po zmianach
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś 
doświadczalna..., s. 142.
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likwidując bezpośrednie wejście do izby 
głównej; przygodni goście dostawać się 
będą do niej mijając kuchnię i narożni-
kowy pokoik. Rozmieszczenie otworów 
okiennych i drzwiowych pozostawiono 
bez zmian. Na istotniejsze zmiany w ukła-
dzie pomieszczeń i rozstawieniu otworów 
okiennych i drzwiowych nie pozwalało  
w kolejnym budynku zastosowanie glino-
bitki do konstruowania ścian. 

Kolejne zmiany wprowadzane 
przez użytkowników to próby przysto-
sowania funkcji dla dwu niezależnych 
gospodarstw domowych, jednego dla głównych gospodarzy i drugiego dla po-
kolenia ustępującego. Wyrazem tego jest dążenie do wygospodarowania dwu  
pomieszczeń wyposażonych w dwa niezależne trzony kuchenne. Rozwiązanie 
tego problemu użytkownicy upatrywali w likwidacji pomieszczeń sanitarnych  
i przeznaczeniu ich na funkcję mieszkaniową Dwa ostatnie przykłady ilustrują 
tego rodzaju rozwiązania (il. 31-33).

6.8. Wyraz architektoniczny

W jakim stopniu na wyrazie architektonicznym projektowanych dla wsi 
Piaseczno budynków zaważyły szkice koncepcyjne wykonane w tzw. „krótkiej 
drodze”, czy też ogólna wiedza na temat regionalnych zróżnicowań form archi-
tektury ludowej prezentowana w wydawnictwach znanych już w owym czasie,  
a o których była już mowa na wcześniejszych stronach tej książki? Z pewno-
ścią autor całego doświadczalnego przedsięwzięcia musiał zdawać sobie sprawę  
z tego, jakie cechy formalne budownictwa ludowego tego regionu Polski,  
w którym wieś Piaseczno się znajduje, wyróżniały go od innych regionów kraju.  
Opisywali je T. Seweryn, G. Ciołek, a w powojennym studium na ten temat  
nieco późniejszym niż czasy eksperymentu, ale rejestrującym te odrębności,  
zostały opisane w wydawnictwie Politechniki Warszawskiej pt. „Regionalna  
Architektura Budynków Wiejskich”14. Według tego studium wieś Piaseczno 
leży w szeroko pojętym kulturowym Regionie Małopolskim. Jednym z podsta-
wowych czynników wpływających na odmienność regionalną była forma dachu: 
Dawniej na tym obszarze dominującą formą były czterospadowe oraz forma da-
chu naczółkowego, a obecnie zachodzi stopniowy proces zmiany dachów , a na-
wet niekiedy stosowania szczytów na wzór kurpiowski15. Zdecydowana większość 
 

Il. 33. Plan chałupy typ 4 po zmianach  
i w lustrzanym odbiciu
Źródło: S. Tworkowski, Piaseczno – wieś 
doświadczalna..., s. 138.
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szkicowych propozycji tę zasadę spełnia z wyjątkiem może szkiców autorstwa  
T. Iskierki (il. 11). i zespołu autorskiego M. Krysicka i S. Serafin, którzy próbują  
z tą zasadą polemizować (il. 10). W tym miejscu dodać trzeba, że do grupy  
dachów czterospadowych zaliczano także dachy dwuspadowe, ale z zastosowa-
niem wysuniętych okapów, przeważnie na belkach stropowych – przebiegających 
wokół domu, tj. także od strony szczytowej. Zygmunt Ks. Czartoryski rozciągał tę 
zasadę kształtowania formy dachu nawet na cały kraj twierdząc, że: Nieprzerwa-
na ciągłość okapu poziomego ze wszystkich czterech stron budynku jest kardynal-
ną zasadą i najwięcej interesującą cechą zewnętrzną stylu krajowego. Brak okapu 
w szczytach i zastąpienie go prostopadłemi i gładkiemi ścianami szczytowemi jest 
charakterystycznym znamieniem stylu zachodniego16 (pisownia oryginalna). Nie 
we wszystkich projektach budynków mieszkalnych dla Piaseczna rygorystycz-
nie tej zasady przestrzegano. Należy przypuszczać, że nie wynikało to z braku 
wiedzy encyklopedycznej w tym przedmiocie, ile raczej z podporządkowania się 
żądaniom samych mieszkańców, którzy uważali okapy, zwłaszcza szczytowe, za 
coś niepotrzebnego. Ambiwalentne odczucia w tym względzie architekci uspra-
wiedliwiali nadrzędną ideą kształtowania obrazu wsi jako całości, w którym to 
obrazie poszczególne obiekty niekoniecznie muszą w swojej formie wyróżniać 
się jakąś wyjątkową oryginalnością. Expressis verbis zasadę tę autor książki St. 
Tworkowski uzasadnia następującymi słowami: Domy stojące wzdłuż miękko pro-
wadzonych przebiegów ulic składają się na sumę plastycznego efektu osiedla. Jest 
to zarówno nowość w świetle anarchii budowlanej często u nas panującej, jak 
też równocześnie nawrót do dawnej harmonijnej i zdyscyplinowanej sylwety wsi. 
Przy takim traktowaniu brył mała, dwuspadkowo przykryta kostka domu mogła 
być mniej lub bardziej dopełniona gankiem lub werandą, które dodając charakte-
ru nie komplikują formy zasadniczej17.

W budynkach zinwentaryzowanych pod koniec lat 60. XX wieku ten sprze-
ciw wobec stosowania okapu także w ścianach szczytowych wyraźnie zamanife-
stowany został w zrealizowanych chałupach. Świadczą o tym załączone fotografie 
(il. 34-41). W nielicznych tylko przypadkach gospodarze dali się uwieść urokowi 
okapów w ścianach szczytowych. Nawet ta z glinobitki z takim szczytem i dasz-
kiem ochraniającym wejście do niej, wzbudza pozytywne odczucia estetyczne  
(il. 39-40).

Kolejna inicjatywa, dotycząca przeobrażania obrazu wsi polskiej, zosta-
ła, przez inny niż kataklizm wojenny, przerwana. Tym innym kataklizmem był 
huragan rewolucyjnych idei komunistycznej gospodarki rolnej, przywleczonej  
ze wschodu. Niedokończone jednak dzieła niosą czasem jakiś pozytywny także 
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zwiastun, poprawiający zastaną rzeczywistość. Przecież, jak stwierdza St. Twor-
kowski: obrana droga była prawdopodobnie słuszna, zwłaszcza iż Piaseczno nie 
miało być próbą ostatnią.

Il. 34. Zagroda nr 1118

Il. 35 Zagroda nr 39  Il. 36. Zagroda nr 55

Il. 38. Zagroda nr 59Il. 37. Zagroda nr 43
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Przypisy
1 Bolesław Malisz, Zarys teorii kształtowania układów osadniczych. „Arkady”, Warszawa 

1966.
2 Stefan Tworkowski, Piaseczno – wieś doświadczalna. Państwowe Wydawnictwo Na-

ukowe, Warszawa 1966, s. 36.
3 Ibid, s. 8.
4 Stefan Tworkowski, Architektura wsi, Spółdzielnia Wydawnicza CZYTELNIK,  

Warszawa 1946, s. 24.  
5 Ibid. s. 25.
6 Ibid., s. 45.
7 Ibid., s. 45.
8 Marcin Heyman, Mieszkanie na wsi i w miasteczku. Wyd. Polskie Towarzystwo  

Higieniczne 1936.
9 Stefan Tworkowski, op. cit., Przypis Nr 32, 178, ss. 183-184.

10 Uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów  z dnia 25 stycznia 
1946 r. w sprawie odbudowy wsi w roku 1946. Przypis nr 36, s. 179.

Il. 40. Zagroda nr 40
Źródło: fot. Z. Grzybowski

Il. 39. Dom mieszkalny z gliny
Źródło: fot. Z. Grzybowski.

Il. 41. Budynek gospodarczy
Źródło: fot. Z. Grzybowski
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11 Stefan Tworkowski., op. cit., Przypis Nr 81, ss. 191-192.
12 Ibid., op. cit., Przypis Nr 77, ss. 189-190.
13 Ibid., Przypis Nr 116, ss. 197-198. 
14 Franciszek Piaścik, Wieczorkiewicz Wiesław, Wiśniewski Jerzy, Regionalna  

Architektura Budynków Wiejskich. Politechnika Warszawska, Instytut Architektury  
i Planowania Wsi. Warszawa, Koszykowa 55.

15 Ibid., s. 19.
16 Zygmunt Ks. Czartoryski, O stylu Krajowym w Budownictwie Wiejskim. Poznań 

1896.
17 Stanisław Tworkowski, op. cit., s. 157.
18 Wszystkie ilustracje od 34 do 41, z wyjątkiem il. 39 i1. 41, zamieszczone powyżej, znajdują 

się na stronach 138-147 książki S. Tworkowskiego. Piaseczno – wieś doświadczalna.
Natomiast źródłem il. 38 i 41 jest artykuł Stanisława Serafina, zamieszczony w pu-
blikacji pt. „Architektura wiejska w Polsce w latach 1900-1955”, (w:) Ze studiów nad 
budownictwem wiejskim. Budownictwo i Architektura. Warszawa 1957, ss. 122-123. 
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Chałupy – okres odwilży (1956-1970)

Omówione w poprzednim rozdziale problemy wsi Piaseczno jako zjawiska 
doświadczalnego ograniczonego do krótkiego okresu, kilku zaledwie powojennych 
lat, były zadaniem trudnym do rozwiązania. Doświadczenie bowiem obejmowało 
bardzo szeroki wachlarz zagadnień i dla przeanalizowania jego wyników i dla 
wyartykułowania wniosków dla przyszłych zadań, dotyczących przebudowy wsi, 
należało przeznaczyć więcej czasu. Myślenie o modernizacji wsi i niezbędnych 
zmianach wymaga uwzględnienia czynnika czasu – stwierdza tę oczywistą prawdę 
Zbigniew J. Kamiński w książce pt. „Gospodarka przestrzenna i modernizacja 
polskiej wsi (cele modernizacji)1. Ten czynnik czasu zaważył na dwu bardzo 
ważnych dla przemian strukturalnych ustroju rolnego w Polsce inicjatywach, za-
inicjowanych przez Państwo Polskie, w dwu okresach: przed i tuż po drugiej woj-
nie światowej. Chodzi tu o przedwojenną reformę rolną, realizowaną przez Pań-
stwo w oparciu o Ustawę z 1925 roku i o realizowaną, tuż po wojnie, przebudowę 
ustroju rolnego, której widocznym rezultatem miała być, między innymi, odbudo-
wa zniszczonej przez wojnę wsi Piaseczno. O obu tych przypadkach była mowa 
w poprzednich rozdziałach tej książki. Ustawa z 1925 roku zakładała realizację 
jej ustaleń do końca 1950 roku, a po jej zakończeniu miał nastąpić etap analiz  
i ocen, w jakim stopniu poprawiła ona agrarną strukturę rolnictwa we wszystkich 
zakładanych w niej aspektach. Niestety, na przeszkodzie całościowej realizacji 
tego przedsięwzięcia stanęła wojna. Po niej, w zupełnie nowej sytuacji politycz-
no-społecznej, nastąpiły próby całkowitego przemodelowania przyszłościowego 
ustroju rolnego, naśladującego wzory „przodującej gospodarki radzieckiej”. Plan 
przebudowy wsi Piaseczno powstał zaraz po zakończeniu działań wojennych  
w 1945 r., a więc w okresie, w którym gospodarka polska podnosiła się z gruzów, 
angażując „niewyplenione” jeszcze instytucje i organizacje gospodarki przedwojen-
nej. Nowe, niewinne jeszcze, pomysły z zakresu przemian systemu rolnego okre-
ślała na razie ustawa o reformie rolnej z 1944 roku. Jak pisze w cytowanej książce 
Zbigniew Kamiński: sprecyzowanie dalekosiężnej polityki państwa w stosunku do 
wsi nastąpiło pod koniec lat czterdziestych2. Tak więc inicjatorzy nowych prze-
mian w strukturze ustroju rolnego mieli jeszcze trochę czasu, by ten proces już 
zainicjować tym bardziej, że byli już na to przygotowani, opracowując w czasie 
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okupacji, w konspiracyjnych warunkach, nowe plany w tym zakresie. Wprawdzie 
nowa wieś Piaseczno powstała, ale „czynnik czasu”, wyrażający się w tym przypad-
ku jego brakiem, nie pozwolił na całościową realizację planu, zakładającego ocenę 
realizacji i wyciągnięcie odpowiednich wniosków, istotnych dla wcielenia podob-
nych rozwiązań w skali całego kraju przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych 
jego regionów. Jak już wspomniano, pod koniec lat czterdziestych zgodnie z obo-
wiązującą doktryną cele rozwoju gospodarki rolnej zamierzono osiągnąć przez: 
– uspołecznienie środków produkcji, w tym likwidację własności ziemi,
– uspołecznienie procesu produkcji, w tym uspołecznienie rolnictwa. 
Zmiany w polityce rolnej w okresie po II wojnie światowej z podziałem na po-
szczególne okresy różnicujące nieco cele tej polityki opisał w cytowanej książce 
Zbigniew J. Kamiński na stronie 21. I tak: 
– w latach 1944-1948; celem było: odbudowa kraju i zasadnicza przebudowa ustroju 

rolnego, a wybranymi elementami programu były: program stopniowej przebu-
dowy ustroju rolnego, realizacja reformy rolnej i osadnictwa, likwidacja odłogów  
i zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych mieszkańców miast,

– w latach 1949-1956; cel: przyśpieszona kolektywizacja, polegająca na: odrzu-
ceniu programu stopniowej przebudowy ustroju rolnego i forsowanie szybkiej 
kolektywizacji, walka z bogatym i średnim chłopstwem,

– w latach 1956-1962; cel: powrót do reformy rolnej, polegający na: rozwoju  
samorządności rolniczej i odbudowie spółdzielczości rolniczej, pomocy zanie-
dbanym gospodarstwom chłopskim z jednoczesnym przejmowaniem gospo-
darstw zadłużonych i za rentę,

– w latach 1963-1970; cel: intensyfikacja rolnictwa sektora państwowego, pole-
gająca na: technicznej rekonstrukcji rolnictwa, ograniczeniu w obrocie ziemią 
przeciw tworzeniu większych gospodarstw chłopskich, przyspieszonego rozwo-
ju rolnictwa sektora państwowego,

– w latach 1971-1980; cel: intensyfikacja rolnictwa sektora państwowego,
– 1981; nowa polityka rolna polegająca na: uznaniu rolnictwa sektora indy-

widualnego za trwały element systemu społeczno-gospodarczego kraju,  
równouprawnieniu wszystkich sektorów rolnictwa w ramach programu  
reformy gospodarczej i objęciu rolników indywidualnych i ich rodzin ustawą 
emerytalną3.

Ten drugi okres przemian w przebudowie ustroju rolnego wsi – lata 1949-
1956 – nie sprzyjał indywidualnej rodzinnej gospodarce rolnej na wsi polskiej. 
Zniszczona przez wojnę i rabunkową politykę niemieckich władz okupacyjnych, 
zubożana była znów przez rodzimy reżim. Ledwie na kilka lat powojennych chłop 
polski odetchnął wolnością od rujnujących kontyngentów, a już od 1951 roku 
znalazł się pod przymusem nałożonych na niego obowiązkowych dostaw zboża,  
a za kilka lat, bo w 1954 r., dołożono do tego przymusu dostawy mięsa, mleka  
i ziemniaków. Czynić to musiał za nędzną zapłatę i często popadał w zadłużenie 
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w stosunku do państwa, kończące się wyrokami skazującymi na kary pieniężne,  
a nawet na utratę ziemi. W tych warunkach trudno było się spodziewać jakiegoś, 
dającego się zauważyć, ruchu budowlanego na wsi, wobec niewiarygodnej jej 
pauperyzacji. Cała polityka rządu skierowana była bowiem na budowaniu nowe-
go ustroju rolnego, opartego na wzorze radzieckich kołchozów i sowchozów,  
którym w Polsce odpowiadać miały PGR, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne 
i Spółdzielnie Rolnicze. Państwo uzurpowało sobie prawo do bycia jedynym wła-
ścicielem ziemi, czyniąc rolnika jako dzierżawcę posiadanych przez państwo 
gruntów. Polityka ta przypominała do złudzenia zachowanie właścicieli ziem-
skich okresu pańszczyźnianego, kiedy to chłop, w zamian za dzierżawioną od 
pana ziemię, zobowiązany był do odrabiania pańszczyzny. Chłop bronił się wtedy 
od przymusu daniny uszczuplaniem swojego posiadania po to, by tylko umniej-
szyć skalę nakładanych na niego przez ziemianina obowiązków. Podobnie czynił 
to chłop i teraz, by zmniejszyć nakładane przez państwo obowiązkowe dostawy. 
Kontyngenty zależne bowiem były od areału posiadanych przez chłopa gruntów. 
Stawka 30 kg zboża z jednego hektara dla mniejszego czterohektarowego gospo-
darstwa zwiększała się do 160 kg zboża dla chłopa posiadającego 10 hektarowy 
areał ziemi. Dla pognębienia wizerunku chłopa bogatszego napiętnowano go mia-
nem „kułaka”, określeniem wyraźnie w tamtym czasie pejoratywnym. Obrona 
bogatszego chłopa przed rujnującym jego gospodarstwo obowiązkiem dostaw we-
dług większej proporcji polegała na tym, że dzielił swoje gospodarstwo pomiędzy 
swoje dzieci, tworząc strukturę nieracjonalnej, rozdrobnionej gospodarki rolnej. 
Rolnik polski odetchnął nieco po przewrocie październikowym roku 1956, kiedy 
władze powróciły do reformowania gospodarki rolnej na wsi, polegającej na rozwo-
ju samorządności rolniczej i pomocy zaniedbanym gospodarstwom rolnym. Wpraw-
dzie nie zniesiono jeszcze obowiązkowych dostaw, ale częściowa liberalizacja usta-
wodawstwa wobec indywidualnego chłopstwa wyzwalać zaczęła nowe pozytywne 
inicjatywy. W tym czasie zanotowano zauważalny ruch budowlany, polegający na 
modernizowaniu indywidualnych gospodarstw. Konieczność przestrzegania prze-
pisów ochrony przeciwpożarowej wy-
muszała zastępowanie łatwopalnych 
materiałów nowymi. Dotyczyło to głów-
nie słomy na pokrycie dachów, zastępo-
wanych blachą, dachówką cementową  
i eternitem oraz ograniczenia drewna. 
Znikać zaczęły wówczas pamiętające 
zamierzchłe czasy powszechne w tam-
tym regionie kraju tak zwane okoły (il. 1), 
którymi tak zachwycał się prof. Witold 

Il. 1. Rysunek zabudowy tzw. „okołu”
Źródło: Tygodnik Zamojski. Rok X, Nr 4 (478). 
Zamość 1989 -01-20, s. 6.
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Dalbor, pryncypał późniejszego profesora Politechniki Krakowskiej Wiktora 
Zina: Po wczorajszym zachwycie spowodowanym poznaniem Zamościa, dziś 
„szalał” w Wielączy. Jego zachwyt doszedł tu do zenitu. Inna rzecz, było to jakieś 
spotkanie niemal ze „Starą Baśnią”. Zagrody zamknięte czynią istotne wrażenie 
jakichś struktur, które trwają na świadectwo odwieczności i niezmienności form. 
Profesor w pewnej chwili chwycił mnie za rękaw i powiedział: „Zastanawiałem 
się jakby to najkrócej ująć i znalazłem. Jest to wszystko takie „fragile”, a równo-
cześnie monumentalne w swym zamyśle i końcowym efekcie”. Dziś po tylu  
latach muszę przyznać rację dawno zmarłemu mistrzowi. Zagrody zamknięte wy-
konane z drewna i słomy miały w sobie coś potężnego. Płomyk zapałki wystarczył, 
by architekturę tę zmienić w popielisko, ale dopóki stała, stanowiła jakieś sło-
wiańskie sformułowanie logiki konstrukcji, w której wyraźnie dźwięczały echa 
obronności4. Tak jak na tym rysunku profesora Zina wyglądał okół zagrody jedne-
go z mieszkańców wsi Wielącza. Dom mieszkalny stał przy wiejskiej drodze  
odsunięty kilkanaście metrów od zabudowań gospodarczych. Miał tradycyjny 
układ pomieszczeń, jaki powszechnie występował w chałupach chłopskich wie-
ków poprzednich (il. 4). W tym przypadku sposób rozwiązania gospodarki ciepl-
nej, polegający na wyposażeniu chałupy w dwa niezależne paleniska, pozwalał na 
koegzystencję dwu samodzielnych rodzin – gospodarza ustępującego i jego na-
stępcy. Tuż przed drugą wojną światową kuchnia, podobnie jak izba, zamieszki-
wana była przez 3 osoby. Najbardziej tłoczno było w okresie okupacji, kiedy 
przybyła czteroosobowa rodzina „wygnańców” z Pomorza, zwiększając za-
gęszczenie chałupy do skali 10 osób. Komora awansowała wówczas do miana 
dodatkowej izby mieszkalnej. Dom zbudowany był z bali drewnianych w kon-
strukcji węgłowej z dachem czterospadowym krytym słomianymi głowaczami  
i kiczkami, których umiejętne zastosowanie dawało ciekawe ukształtowanie 
płaszczyzn połaciowych i krawędzi stykowych. W swojej prostocie wykonania 
dawało to doskonały obiekt dla artystycznych wyzwań. Ta chałupa, chociaż już 

Il. 2. Chata w Guciowie,  mal. Elżbieta Hałasa
Źródło: Elżbieta Hałasa – malarstwo. Warszawa-
Zamość 2013, s. 68. 

Il. 3. Jachymkowa chata, mal. Elżbieta Hałasa
Źródło: Elżbieta Hałasa – malarstwo. Warszawa-
Zamość 2013, s. 69.
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nie istnieje fizycznie, wyraźnie wryła 
się w pamięć autora, a dodatkowo jej 
wizerunek wzmacnia załączony obraz, 
namalowany przez artystkę wywodzącą 
swój rodowód z tamtejszego regionu – 
Elżbietę Hałasę (il. 2-3). Chałupa ta sta-
ła się jednak pierwszą ofiarą koniecznych 
zmian. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
zdecydowano się na jej rozebranie, 
usprawiedliwione nie tylko wymogami 
p. pożarowymi, a także z powodu  
fizycznego nadwyrężenia konstrukcji  
i jej wyposażenia. Nie nadawała się bo-
wiem, tak jak to było w stosunku do 
omówionego w poprzednim rozdziale 
domu rodziny Hałasów, do jej moderni-
zacji. Nowi właściciele postanowili wy-
budować nowy dom na skalę możliwo-
ści finansowych i wymagań użytkowych 
(il. 5). Inwestor nie konsultował się 
przed podjęciem decyzji o budowie  
nowej chałupy z fachowcem od spraw 
budownictwa, nie wspominając o pró-
bie uzyskania porady od architekta,  
pozostawiając sprawę wykonawstwa 
miejscowym cieślom. Ci natomiast, za-
dufani w swoje fachowe umiejętności, 
zbudowali chałupę wedle posiadanego 
doświadczenia. Budowa prawdopodob-
nie nie została zgłoszona do miejsco-
wych władz samorządowych i powąt-
piewać należy, czy jej wykonanie było 
legalne. Ale w tamtych czasach niezbyt 
rygorystycznie przestrzegano przepi-
sów budowlanych, a wymóg dostoso-
wania budowli do przepisów p. pożaro-
wych pozostawał wystarczającym alibi, 
by na samowolę przymknąć oko. W porównaniu z budynkiem starym rzuca się  
w oczy znaczne wzbogacenie rzutu z czterema izbami, wśród których wyróżnia 

Il. 4. Plan starej chałupy we wsi Wielącza, pow. 
Zamość
Źródło: archiwum własne autora.

Il. 5. Plan nowej chałupy we wsi Wielącza,  
pow. Zamość
Źródło: archiwum własne autora.
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się swoją wielkością pomieszczenie 
kuchni. Kuchnia bowiem, w tradycyjnej 
chałupie wiejskiej, bywała zawsze i po-
zostaje nadal miejscem pierwszych kon-
taktów. Tutaj przyjmuje się sąsiadów  
i wszystkich zainteresowanych spotka-
niem z właścicielem gospodarstwa, tutaj 
skupia się życie rodzinne i tutaj przygo-
towuje się i spożywa posiłki. Miejsce 
rozbudowanego w tradycyjnej chałupie 
paleniska i pieca chlebowego zajmuje 
tylko trzon kuchenny, zaopatrzony  
w wężownicę, zapewniającą ciepłą wodę. 
W miejsce sieni, dostępnej od strony 
drogi wiejskiej, wpisano funkcję łazien-
ki. Prawdziwą natomiast rolę sieni speł-
nia ganek przykuchenny, funkcjonalnie 
powiązany z obrębem pozostałych bu-
dynków zagrody. O wyższym standardzie 
użytkowym świadczyć także może wy-
posażenie budynku – kuchni i pomiesz-
czenia sanitarnego/sieni – w urządzenia 
sanitarne, podłączone do lokalnej sieci 
wodociągowej, czerpiącej wodę poprzez 
hydrofor ze studni kopanej na terenie 
działki. Rolę tradycyjnej komory prze-
jął częściowo strych, niewykorzystany 
w ogóle na cele mieszkalne, a także po-
zostająca jeszcze w użyciu piwnica, 
zlokalizowana w ogrodzie. Załączona 
fotografia ukazująca początkowe prace 
budowlane wskazuje na tradycyjne 
jeszcze metody wykonawstwa ciesiel-
skiego, z wykorzystaniem drewnianych 

bali o standardowej ich grubości, wynoszącej około 16 cm (il. 6). Dla upodobnienia 
się do architektury budynków wykonywanych w okresie komasacji, budynek ubra-
no w garnitur szalunkowej okładziny z desek sosnowych, spełniającej oprócz 
funkcji estetycznej, także rolę otuliny cieplnej. Budynek wieńczy dach dwuspado-
wy pokryty ocynkowaną blachą. 

Il. 6. Roboty budowlane przy budowie nowej 
chałupy
Fot. M. Magdziak.

Il. 7. Widok współczesny chałupy z il. 5
Fot. M. Magdziak.

Il. 8. Widok tej samej chałupy od strony ogrodu
Fot. M. Magdziak.
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Estetyka budynku nawiązuje do przed-
wojennych form z czasów komasacji 
wsi Wielącza, o których wspominano 
w poprzednim rozdziale (il. 7-8). Nie-
daleko, bo na terenach sąsiednich na-
leżących do szeroko pojętego Lubel-
skiego Regionu Kulturowego, kilka lat 
wcześniej powstawały chłopskie bu-
dynki mieszkalne, nawiązujące swoim 
wyglądem do form tradycyjnych. Nie 
były one jednak budowane przez indy-
widualnych rolników, lecz powstawały 
na terenach tak zwanych Spółdzielni 
Produkcyjnych, formach popieranych 
i faworyzowanych przez Państwo go-
spodarki rolnej. W proces projektowa-
nia tych budynków włączeni zostali już 
architekci, a dokumentacja powstawała 
w specjalistycznych biurach projekto-
wych ukierunkowanych na projekto-
wanie wszelkiej zabudowy dla potrzeb  
zakładanych Państwowych Gospo-
darstw Rolnych – PGR-ów. W Central-
nym Biurze Projektów Budownictwa 
Wiejskiego, zorganizowanym dla ob-
sługi projektowej PGR-ów i Spółdziel-
ni Produkcyjnych, powstały pierwsze 
projekty zabudowy młodzieżowych 
spółdzielni produkcyjnych i PGR-ów 
dla obszarów niezaludnionych w Hru-
bieszowskim (wieś Żdżarynka, Mach-
nów i inne autorstwa architektów:  
S. Baran, N. Grysz, D. Kozik, S. Se-
rafin, S. Tomczak, S. Tworkowski)5  
(il. 9-16). Mimo że tematyka książki 

Il. 9. Chałupa we wsi Żdżarynka,  
pow. Hrubieszowski
Źródło:  S. Serafin, op. cit., przypis 5. Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955, s. 125.

Il. 10. Chałupa we wsi Machnów
Źródło: S. Serafin, op. cit., przypis 5, Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955, s. 125.

Il. 11. Bliźniak typowy
Źródło: S. Serafin, op. cit., przypis 5. Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955, s. 126.

Il. 12. Chałupa z  kamienia we wsi Wyczerpy Dolne
Źródło: S. Serafin, op. cit., przepis 5, Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955, s. 128.
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ogranicza się do przemian zachodzących tylko w budownictwie indywidualnego 
gospodarstwa chłopskiego, niemniej oddziaływanie nowych rozwiązań formal-
nych, sąsiadujących niejako za miedzą, chociaż dotyczą uspołecznionej i upań-
stwowionej gospodarki rolnej, nie mogło być niezauważone. A w tym przypadku 
wpływ ten powinien jednak oddziaływać pozytywnie na zachowania rolników in-
dywidualnych, którzy nawet w tych trudnych warunkach gospodarowania na roli, 
w przypadku podjęcia się budowy swojego domu, mogli korzystać z tych, może 
nie do końca doskonałych, wzorów. Budynki te realizowane były z cegły, pusta-
ków żużlobetonowych, nierzadko później tynkowanych. Dach był dwuspadowy, 
kryty dachówką cementową, czy eternitem, często z wysuniętym przyczółkiem od 
strony szczytowej, świadczącym że wywodzi się z dachu czterospadowego, tak 
powszechnie stosowanego w tym regionie. Także i inne zaczerpnięte z cytowane-
go wyżej wydawnictwa projekty domów chłopskich, projektowane dla niektórych 
regionów kulturowych Polski, wskazują na dbałość ich autorów o nadanie formy 
architektonicznej harmonizującej z zastanym miejscowym krajobrazem. Do nich 
należą : budynek mieszkalny z kamienia łupanego w Wyczerpach Dolnych koło 
Częstochowy zaprojektowany przez S. Serafina, budynek zagrody chłopskiej na 
wystawę w Częstochowie, zaprojektowany przez architektów: L. Cepy i Z. Chwa-
liboga, typowy zbudowany w Ursynowie dla pracowników Spółdzielni Produk-
cyjnej według projektu Z. Konrada i wreszcie budynek doświadczalny projektu 
Franciszka Piaścika i Zbigniewa Chwaliboga.

Il. 14. Chałupa z Ursynowa k. Warszawy
Źródło: S. Serafin, op. cit., przypis 5, Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955, s. 126.

Il. 15. Ursynów k. Warszawy. Budynek doświad-
czalny wg proj. Fr. Piaścika i Zb. Chwaliboga
Źródło: S. Serafin, op. cit., przypis 5, Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955, s. 127.

Il. 13. Zagroda chłopska na wystawie  
w Częstochowie. Projekt architektów:  
L. Cepa i Z. Chwalibóg. Fot. S. Serafin
Źródło: S. Serafin, op. cit., przypis 5. Architektura 
wiejska w Polsce w latach 1900-1955. S141.
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Na przełomie lat 60. i 70. nastą-
piły kolejne wydarzenia polepszają-
ce warunki bytowe chłopskich rodzin.  
W początkowej fazie zmniejszono nie-
co skalę obowiązkowych dostaw pro-
duktów rolnych, a z początkiem 1971 
roku zniesiono w ogóle obowiązkowe 
dostawy, zastępując je systemem kon-
traktacji. Rolnik nieco się wzbogacił, 
a tym samym mógł już część docho-
dów przeznaczyć na rozbudowę gospo-
darstwa rolnego oraz budowę nowego 
domu mieszkalnego. Mógł także zacią-
gnąć pożyczkę bankową, rozłożoną na dogodne raty do jej spłacania. W dalszym 
ciągu jednak braki materiałów budowlanych dawały się we znaki ale rozłoże-
nie cyklu budowlanego na kilka lat pozwalało ruch budowlany na wsi stopniowo  
nasilać. Wzmocniła się natomiast kontrola władz budowlanych nad realizacją  
nowych inwestycji, gdyż warunkiem uzyskania pożyczki bankowej była koniecz-
ność wylegitymowania się posiadaniem urzędowego pozwolenia na budowę  
i zatwierdzenia projektu. Zubożały rolnik nie mógł sobie pozwolić na prywat-
ną, płatną nieraz wysoko, usługę projektową u architekta, czy technika budow-
lanego. Korzystał więc z projektu wybranego z urzędowego katalogu projektów 
typowych przeznaczonego dla budownictwa wiejskiego, taniego przy zakupie, 
chociaż w większości przypadków niespełniającego wymagań użytkowych in-
westora. W procesie realizacji nagminnie wprowadzano do projektów znaczące 
zmiany, rzutujące ujemnie zarówno na wartość użytkową, jak i na architekturę 
budynku. Architektoniczny krajobraz wsi obrósł bezstylowymi formami, niespój-
nymi z tradycyjnym i malowniczym jej obrazem (il. 16). Niestety dużą, czy na-
wet nie główną, winę za ten stan rzeczy ponosili sami architekci. Bagatelizowali 
uwarunkowania środowiskowe zróżnicowanych przecież kulturowo krajobrazów 
wiejskich, a często nie widząc różnic w sposobie użytkowania domu rolnika, two-
rzyli projekty, w których niejako immamentnie zawierał się imperatyw wprowa-
dzania do nich niezbędnych zmian. Niemniejszymi niedostatkami, zwłaszcza dla 
architektury budynków, obarczone były projekty indywidualnie, „produkowane”, 
bo nie projektowane, przez techników budowlanych, tym bardziej niezwracają-
cych należytej uwagi na sprawy kształtowania estetycznego obrazu wsi. Można 
zaryzykować twierdzenie, że ten okres budowania na wsi wyrządził krajobra-
zowi wiejskiemu największe szkody. Zacytowana w tym miejscu jeszcze jedna 
wypowiedź prof. W. Zina, który w latach 50. ubiegłego wieku kierował grupą 
studentów Krakowskiego Wydziału Architektury, wykonujących inwentaryza-
cję interesujących reliktów budownictwa ludowego i sławnych okołów we wsi  

Il. 16. Budynek zrealizowany wg projektu  
typowego WB-3305/KB4-1.1.1.1./51  
we wsi Malinowo Stare, gm. Czerwin
Źródło: Budownictwo Jednorodzinne na wsi. Instytut 
Kształtowania Środowiska, Warszawa 1986, s. 27.
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Wielącza w powiecie Zamojskim, potwierdza ten fakt: Siedzę na pniu ściętej  
gruszy, stwierdzając, że z dawnej Wielączy pozostała ledwie nazwa. Chciałbym 
wzrokiem „wyssać” z otaczającego krajobrazu to, co kiedyś było jego treścią.  
Odnajduję eternit, cegłę sylikatową, siwe pustaki. W cieniu tej gruszy odpoczy-
waliśmy z moim mistrzem (prof. Witoldem Dalborem p. m.) ledwie, a może aż 
czterdzieści lat temu. Zmieniło się wszystko. Dosłownie wszystko6. I nie była to 
bynajmniej impresja pozytywna. Dotyczyła ona jednej wsi, ale z powodzeniem, 
niestety, odnieść ją można do ogromnej ilości polskich osad wiejskich. 

Żałować należy, że architekci niechętnie angażowali się w projektowanie budyn-
ków mieszkalnych dla „chłopa”. Były co najmniej dwa powody tego zachowania.  
Zdecydowaną grupę architektów wchłaniały wtedy wielkie, państwowe biura pro-
jektowe ukierunkowane na branżową strukturę planowania inwestycyjnego, gdzie  
i wygoda i wyższe zarobki odciągały ich od angażowania się w projektowanie mało 
prestiżowym drobiazgiem, za które uważali jednorodzinne, zwłaszcza chłopskie, 
chałupy. Poza tym nie spodziewali się od ubogiego chłopa zadowalającego ekwi-
walentu za ich artystyczny wysiłek. Gdy musieli się tym problemem zajmować, to 
tylko w wielkich biurach projektowych, produkujących hurtowo i bez szczególnej 
dbałości o regionalizację, jeżeli chodzi o kształt architektoniczny tego budownictwa. 
Taką przystanią dla nich stały się Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Budow-
nictwa Wiejskiego powstające w większych ośrodkach miejskich. Produkowane w 
nich typowe projekty chałup chłopskich stanowiły, przystępne pod względem fi-
nansowym, źródło ich pozyskiwania. Chłop, przystępując do budowy, przedstawiał 
zakupiony projekt do akceptacji przez miejscowe władze budowlane, uzyski-
wał bez trudu pozwolenia na budowę według projektu typowego i na tym kończy-
ła się dalsza kontrola procesu inwestycyjnego. A tymczasem inwestor wprowadzał 
do projektu zmiany w układzie funkcjonalnym budynku, a bardzo często, mając  
w ręku przyzwolenie urzędowe, realizował całkiem inne wyobrażenie o swojej sie-
dzibie. Rafał Witkiewicz w artykule pt. „Dom mieszkalny na wsi” przedstawił 
fragmenty prac studialnych nad realizacją budownictwa zagrodowego, wznoszo-
nego w okresie od 1958 do końca 1961 roku, przeprowadzonych przez Biuro Stu-
diów i Projektów Wzorcowych Budownictwa Wiejskiego7. Jak można się spodzie-
wać celem tego opracowania było przygotowanie założeń do projektów typowych 
budynków mieszkalnych dla ludności wiejskiej. Badania objęły tereny tak zwanych 
ziem starych, z wyjątkiem terenów południowych i podgórskich. W ramach prac stu-
dialnych zgromadzono dość bogaty materiał porównawczy, ilustracyjny i opisowy,  
budynków wznoszonych w okresie żywiołowego budownictwa na terenie wsi. Repre-
zentatywne przykłady tego budownictwa przedstawiają załączone rysunki i ilustracje 
(il. 17-29). Autor artykułu nie podaje z jakich źródeł pochodziły projekty realizowa-
nych chałup. Wspomina mimochodem, że mogą one częściowo bazować na projek-
tach typowych, jednak należy sądzić, że nie były one w swojej przeważającej masie 
projektowane przez architektów. 
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Il. 17. Rzut chałupy w Koźlinie Górnym  
pow. Garwolin. Pomiar z 1961 r.
Źródło: R. Witkiewicz, Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura. Nr 6, 1963, s. 204.

Il. 18. Rzut chałupy w Rajcu Szlacheckim,  
pow. Radom
Źródło: R. Witkiewicz, Dom mieszkalny na wsi.  
Nr 6, 1963, s. 206.

Il. 19. Rzut chałupy w Lasznowoli,  
pow. Grójec
Źródło: R. Witkiewicz, Dom mieszkalny na wsi.
Architektura Nr 6, 1963, s. 206.

Il. 20. Rzut chałupy w Gniewoszowie,  
pow. Kozienice
Źródło: R. Witkiewicz, Dom mieszkalny na wsi.
Architektura Nr 6, 1963, s. 206.

Il. 21. Rzut chałupy w Korniewku, pow. Pułtusk 
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 206.

Il. 22. Rzut chałupy w Grodźcu, pow. Bielsko
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 206. 
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Il. 27. Rzut chałupy w Sokołówku,  
pow. Ciechanów 
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 205. 

Il. 23. Rzut chałupy w Bożęcinie Dużym,  
pow. Pruszków  
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 206. 

Il. 25. Rzut chałupy w Gutach, pow. Grajewo 
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 206. 

Il. 24. Rzut chałupy w Szczeglinie Nowym, 
pow.  Maków
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 206. 

Il. 26. Rzut chałupy w Załuskach, pow. Płońsk
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 205. 
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W zbiorze jest zaledwie kilka budynków dwuizbowych, wliczając kuchnię, 
realizowanych w jednotraktowym układzie konstrukcyjnym (il. 17-18). Budyn-
ki te nie mają charakteru kawalerki, są to mieszkania tymczasowe – rodzinne,  
głównie dla mieszkańców wsi, utrzymujących się z zawodów pozarolniczych. 
Wzorcem, nie tylko w świadomości, ale modelem realizowanym w miarę posia-
danych środków finansowych, było mieszkanie składające się z kuchni, pokoju 
sypialnego i stołowego. Do tego modelu aspiruje zarówno rodzina składająca się 
z 2, jak i 8 osób. Z reguły przeważa podział planu na cztery izby, niezależnie 
od tego, czy uwzględniono dwa rozdzielne mieszkania z osobnymi kuchniami. 
Z tego wynika, że wielkość mieszkania nie zależała wyłącznie od ilości osób, 
ale od ilości pokoleń. Stąd w rozwiązaniach projektowych pojawiają się dwie 
kuchnie – jedna dla pokolenia wstępującego, a druga dla tak zwanych „dożywot-
ników” (il. 27-29). Problem ten pojawił się także w projektach zastosowanych 
we wsi doświadczalnej Piaseczno, o której była mowa w poprzednim rozdziale. 
Podobnie jak w Piasecznie z programu użytkowego powszechnie eliminowano 
pomieszczenia na umywalnie. Zaledwie w 10 procentach badanych obiektów są 
uwzględnione tego rodzaju pomieszczenia, a tylko niektóre z nich są nawet wypo-
sażone w miski klozetowe. Powodów tego rodzaju praktyk jest co najmniej dwa: 
brak wyposażenia wsi w sieć wodno-kanalizacyjną, ubóstwo finansowe to po-
wód drugi. W artykule zwraca się uwagę na problem skutecznego oddziaływania 
ewentualnych normatywów mieszkaniowych dla budownictwa wiejskiego. Puen-
tuje to autor następującym stwierdzeniem: Jak długo interesy drobnotowarowego 
gospodarstwa chłopskiego będą określały sposób życia rodziny, jak długo zawód 
rolnika będzie sposobem życia a nie zawodem w nowoczesnym rozumieniu tego 
słowa, tak długo nie ma szans na szybkie tempo zmian sytuacji mieszkaniowej 
przez normowanie przestrzeni, powierzchni8.

Il. 28. Rzut chałupy w Żedowicach,  
pow. Strzelce Opolskie 
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 205. 

 Il. 29. Rzut chałupy w Kowalewku,  
pow. Mława
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 205. 
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Il. 30. Fot. chałupy we wsi Jackowice, pow. Łowicz 
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 199. 

Il. 31. Fot. chałupy we wsi Zduny, pow. Łowicz
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 199. 

Il. 32. Fot. chałupy we wsi Zielona Góra  
pow. Starogard Gdański 
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 200. 

Il. 33. Fot. chałupy we wsi Gniewoszów,  
pow. Kozienice
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 200. 

Il. 34. Fot. chałupy we wsi Głogowa,  
pow. Toruń     
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 201. 

Il. 35. Fot. chałupy we wsi Mniszew,  
pow. Kozienice
Źródło: R. Witkiewicz. Dom mieszkalny na wsi. 
Architektura Nr 6, 1963, s. 201. 

Il. 36. Budynek zrealizowany wg projek-
tu typowego WB-3144/KB4-6.1.3./4 
we wsi Bednary, pow. Nieborów
Źródło: Budownictwo jednorodzinne  
na wsi, IKŚ, s. 24.
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Artykułowi R. Witkiewicza towarzyszy seria zdjęć pokazujących architekturę 
budynków (il. 30-35). Szkoda, że nie pokazano choćby po jednym przykładzie 
typowej dla danego regionu chałupy chłopskiej, która mogłaby stanowić inspira-
cję dla projektowania współczesnej formy architektonicznej chłopskiej chałupy.  
O braku zainteresowania projektantów zróżnicowaniem form regionalnej archi-
tektury ludowej, mimo istniejącej i bogatej literatury w tym przedmiocie, świadczą 
niezbicie prezentowane jej formy. 

Dwa pierwsze zdjęcia pokazują budynki zrealizowane w powiecie łowic-
kim, tak bardzo wrażliwym w dawnych wiekach na piękno folkloru ludowego  
(il. 30-31). Kolejne zdjęcie pochodzi z Pomorza Gdańskiego, gdzie architek-
tura budynków wiejskich kształtowała się pod wpływem sąsiadujących Mazur  
z jednej strony i architektury Kaszub z drugiej. Szczególnie bogaty wystrój archi-
tektoniczny był jej charakterystycznym wyróżnikiem. Kolejny budynek pochodzi  
z terenów powiatu kozienickiego, graniczącego aż z dwoma kulturowymi regio-
nami: Południowego Mazowsza i Małopolski, a więc z obszarów, gdzie wyróżni-
kiem jest dach czterospadowy i jego pochodne. Gdyby naczółkowi towarzyszył 
też okalający cały dom okap, wyraz architektoniczny, estetyka budynku zyska-
łaby wyraźnie. Piąty obrazek przedstawia chałupę z powiatu toruńskiego, który  
podobnie jak ten spod Starogardu Gdańskiego mógłby się zapatrzeć w sąsiednie 
formy pobliskich Mazur i Kaszub. Ostatni, ten nagminnie znajdujący naśladowców  
kiedyś i nawet dzisiaj, tak zwany klocek z kopertowym dachem, chyba najbar-
dziej zbrzydził wiejski krajobraz, udając „mieszczucha.”

To zjawisko nękało także kolejny, nieco korzystniejszy okres dla budownictwa 
na wsi – lata 70. Z trudem przychodzi zamieszczać w tym miejscu przykłady 
budynków mieszkalnych dla rolników, realizowanych w tym okresie, bardzo nie-
korzystnym dla przemian krajobrazu wiejskiego; nawet wtedy gdy w latach 70. 
nastąpiła wyraźna zmiana władz w stosunku do polityki rolnej, która wprawdzie 
sprzyjała indywidualnej gospodarce chłopskiej, to jednak podstawowym para-
dygmatem była nadal intensyfikacja rolnictwa sektora państwowego. Przedsta-
wione przykłady realizowanych w tym okresie budynków mieszkalnych na wsi 
zaczerpnięte zostały z książki pt. „Budownictwo jednorodzinne na wsi”9 wyda-
nej przez Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie w 1986 roku. Autorzy: 
Jadwiga Michalak, Hanka Zaniewska, Bogusława Drzewiecka i Anna Limanow-
ska dzielą się w niej wynikami badań nad zabudową jednorodzinną na terenach 
wiejskich. Badaniami objęto tylko indywidualne budynki zrealizowane po 1974 
roku między innymi przez rolników w równoleżnikowym pasie Polski środkowej 
– od woj. leszczyńskiego na zachodzie, po województwo łomżyńskie na wscho-
dzie, stwierdzając przy tym, że: Uzyskany materiał w dużej mierze reprezentuje typy 
współczesnej zabudowy naszej wsi i sposoby jej użytkowania na terenie Polski10. 
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Potworkowa forma budynków była skutkiem, w przeważającej ilości przy-
padków, wprowadzanych w trakcie realizacji zmian funkcji do projektów typo-
wych. Dochodziło nawet do takich przypadków, że inwestorzy nie respektowali 
już nie tylko wewnętrznego układu funkcjonalnego, ale powiększali wymiary 
budynku, burząc w ten sposób poprawny pod względem proporcji jego wyraz  
architektoniczny. Do tego dochodziły nagminne przypadki wynoszenia ponad 
miarę piwnicznej części budynku, czynione dla powiększenia powierzchni użyt-
kowej. Zamieszczone za autorami cytowanego opracowania przykłady ukazują 
skalę tego procederu (il. 37-38). 

Winę za ten stan rzeczy ponoszą w dużej mierze służby budowlane tolerują-
ce takie przypadki, utwierdzane zresztą także przez powszechne przekonanie, że 
w postępowaniu takim nie należy doszukiwać się wielkiej szkodliwości czynu. 
Oczywiście częściowo grzechem należałoby obciążyć także i same biura projek-

Il. 37. Przykłady zmian do typowej dokumentacji dokonanych podczas realizacji obiektu  
wg projektu WB-3305/KB4-1.1.1.1./51/
Źródło: Budownictwo jednorodzinne na wsi, IkŚ, 1986, s. 52.
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towe, które oferowały projekty niezupełnie trafnie przystosowane do specyfiki 
życia rolnika. Sam też i rolnik wolał wybrać sobie do realizacji taki dom jaki  
widział w miastach, bo dostrzegał w tym swój awans społeczny wyrzucając  
ze swej pamięci drewniany dom pokryty słomianą strzechą swoich przodków. 
Poświadczają taką postawę badania socjologiczne prowadzone w tamtym okresie 
przez uniwersyteckich socjologów. W procesie ankietowania i badania postaw  
rolników wobec współczesnego budownictwa mieszkaniowego na wsi pokazy-
wano rolnikowi do wyboru tradycyjny wiejski dom zwieńczony cztero- lub dwu-
spadowym dachem z tradycyjnym rozwiązaniem funkcji w zestawieniu z domem 
jednorodzinnym w mieście z bardziej rozbudowanym programem użytkowym 
i płaskim stropodachem. Oczywiste było, że ankietowany wybierze ten drugi 
wariant. Gdyby ankietowani pokusili się o wprowadzenie do tradycyjnej formy 
chłopskiej chałupy współczesnych rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych –  

Il. 38. Przykłady zmian do typowej dokumentacji podczas realizacji obiektu wg projektu  
WB-3.1.4.4./A/KB4-6.1.3./4
Źródło: Budownictwo jednorodzinne na wsi, IKŚ, 1986, s. 51.
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konieczności uwzględnienia potrzeby co najmniej czterech izb mieszkalnych  
i najprostszych chociażby urządzeń sanitarnych i wykorzystania na cele miesz-
kalne poddaszy – kto wie czy rozstrzygnięcia ankiety byłyby tak jednoznaczne. 
Wyciągnięcie fałszywych wniosków z prowadzonych w ten sposób badań socjo-
logicznych mogło skutkować przyjęciem fałszywych wskazań co do faktycznych 
postaw rolników w tej kwestii. 

Stan groźnego „zapaskudzenia” przestrzeni obszarów wiejskich zabudo-
wą jednorodzinnych domów mieszkalnych zaniepokoił jednak już nie tylko  
pojedynczych znawców przedmiotu, ale także poważne instytucje czy organi-
zacje. Zawrzało w środowiskach architektów i urbanistów/ruralistów. Zanie-
pokoił się tym problemem Instytut Kształtowania Środowiska, który dostrzegł 
możliwość przeprowadzenia poważnych zmian zmierzających do bardziej przy-
chylnego stosunku władz państwowych w kwestii zagospodarowania obszarów 
wiejskich. Nieocenioną rolę w tej dziedzinie odegrał architekt i urbanista, Tadeusz 
Kachniarz, ówczesny docent z Instytutu Kształtowania Środowiska – wspomagany 
w tym dziele przez także doświadczonego już na tym polu projektanta odbudowy 
wsi Piaseczno – profesora Politechniki Warszawskiej – Stefana Tworkowskiego. 
Ale o ich Programie PR-5 będzie mowa w następnym rozdziale. 

Przypisy
1 Zbigniew J. Kamiński.: Gospodarka przestrzenna  i modernizacja polskiej wsi (cele 

modernizacji). Polska Akademia Nauk – Oddział w Katowicach, komisja Urbanistyki  
i Architektury. Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1991, s. 15. 

2 ibid., s. 19.
3 ibid., s. 21. 
4 Tygodnik Zamojski, Rok X, Nr 4 (478). Zamość 1986- 01-20, s. 6.
5 Stanisław Serafin, Architektura wiejska w Polsce  w latach 1900-1955, (w:) Ze studiów 

nad budownictwem wiejskim, Instytut Urbanistyki Architektury. Prace Instytutu Urba-
nistyki i Architektury Rok VI, zeszyt 1/16. Wydawnictwo – Budownictwo  i Architek-
tura, Warszawa 1957, ss. 121-147.

6 Op. cit., Tygodnik Zamojski, s. 6.
7 Rafał Witkiewicz, Dom mieszkalny na wsi. Architektura Nr. 6, 1963, ss. 199-206.   
8 Ibid., s. 201. 
9 Jadwiga Michalak, Hanka Zaniewska, Bogusława Drzewiecka, Anna Limanowska,  
  Budownictwo jedno-rodzinne na wsi. Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1986.
 10 Ibid., s. 6. 
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Rozdział 8

 Program Rządowy PR-51

Z dotychczasowych rozważań wynika, że pojedyncze inicjatywy, nawet  
jeżeli były one podejmowane przez szacowne grona osób lub instytucji, więk-
szego oddźwięku w społeczności chłopskiej z różnych powodów nie wywoła-
ły. Śladowe przykłady zanotowane w kilku przypadkach, o których wspomniano 
na poprzednich stronach tej książki potwierdzają tę smutną konstatację. Nawet 
te przedsięwzięcia wspierane przez rządowe instytucje, jak realizacja ustawy  
o Reformie Rolnej z 1925 roku, czy casus doświadczalnej wsi Piaseczno, wiel-
ce obiecujące po założeniach, skapitulować musiały przed kataklizmami, jakie 
spowodował wybuch drugiej wojny światowej, czy całkiem przewrotna polityka 
upaństwowienia i uspółdzielczenia wsi polskiej po drugiej wojnie światowej. 

Przełomowym rokiem w dziedzinie problematyki rozwoju powojennej  
gospodarki narodowej w Polsce miały być lata 70., w których nastąpiła zdecy-
dowana zmiana polityki rolnej, a w konsekwencji inne podejście do kształtowa-
nia przestrzennego, gospodarczego i społecznego obrazu wsi polskiej. W wyniku 
nieefektywnej gospodarki opartej na modelu Państwowych Gospodarstw Rolnych 
zahamowano presję na dalsze uspołecznianie rolnictwa, wprowadzając liberalne 
przepisy dotyczące rozwoju indywidualnych, rodzinnych gospodarstw rolnych. 
Władze rządowe uznały za słuszny pogląd stworzenia dogodnych warunków dla 
powstawania tak zwanych gospodarstw samowystarczalnych/socjalnych, których 
areał nie powinien być mniejszy niż 12 hektarów. Uważano bowiem, że tylko taka 
wielkość indywidualnego gospodarstwa chłopskiego zdolna jest zapewnić rodzi-
nie rolnika godziwą, jak na ówczesne warunki, egzystencję. Należało przez to 
rozumieć, że i gospodarstwa rolne o większym areale byłyby pożądane po to, aby 
oprócz produkcji na własne potrzeby, umożliwić rolnikowi uzyskiwać większe 
plony, a nadwyżki wprowadzać do obrotu rynkowego. Ten obrót rynkowy jed-
nak musiałby być odpowiednio kontrolowany i organizowany na ogólnych zasa-
dach gospodarki socjalistycznej. Nadwyżkami tymi miało gospodarować państwo 
poprzez system kontraktacji płodów rolnych, ich skup przez odpowiednie pań-
stwowe przedsiębiorstwa i wprowadzanie do obrotu handlowego również przez 
państwowe lub spółdzielcze przedsiębiorstwa. O wolnym rynku wtedy mowy 
jeszcze być nie mogło. Nie przeszkadzało to jednak rolnikom w podejmowaniu 
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własnych inicjatyw, zmierzających do rozbudowywania swoich gospodarstw lub 
zakładania ich od nowa. Zaistniała w tej sytuacji potrzeba planowania przebu-
dowy przestrzennej wsi, odpowiadającej nowym warunkom i nowej polityce 
rolnej rządu. Planowanie to miało dotyczyć wszelkich szczebli, począwszy od 
planowania krajowego, poprzez gminy, aż do szczegółowych opracowań mode-
lowych, wzorcowych projektów. Jeszcze w roku 1969 podjęta została Uchwała 
Rady Ministrów, zobowiązująca wojewodów do realizacji przykładowych ośrod-
ków usługowych w każdym województwie. Rozpoczęto działania zmierzające do 
realizacji tej uchwały. W 1971 roku zorganizowano ogólnopolski konkurs SARP/
nr 366 na projekty ośrodków oraz ogólnopolski konkurs TUP (nr 46 w 1975 r.) 
na ośrodek we wsi Wodzisław, a także szereg konkursów lokalnych2. Problem 
kształtowania wzorcowych ośrodków mieszkalno-usługowych został ponow-
nie podjęty w rządowym programie prac badawczo-rozwojowych budownictwa 
mieszkaniowego na lata 1976-1980 (PR-5). Do programu tego włączono temat 
„Modelowe rozwiązania struktur mieszkaniowo-usługowych we wzorcowych 
ośrodkach gminnych” (w grupie kierunkowej 0.1 – „Zagadnienia społeczno-
-ekonomiczne, przestrzenne zagospodarowanie, architektura oraz przygoto-
wanie terenów pod zespoły mieszkaniowe”)3. W kręgu zainteresowania znala-
zły się ośrodki w następujących gminach: Krokowa, woj. gdańskie, Miłakowo, 
woj. olsztyńskie, Nowe Miasteczko, woj. zielonogórskie, Opinogóra, woj. cie-
chanowskie, Pępowo, woj. leszczyńskie, Skierbieszów, woj. zamojskie, Sulmie-
rzyce, woj. piotrkowskie, Widawa, woj. sieradzkie, Wodzisław, woj. kieleckie.4 
Zadanie to powierzono do wykonania Instytutowi Kształtowania Środowiska  
w Warszawie, a głównym koordynatorem prac został ówczesny docent – architekt 
Tadeusz Kachniarz. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jednym z jego bliskich 
współpracowników był prof. Stefan Tworkowski, wyposażony w bogatą wiedzę 
i doświadczenie na tematy wiejskie jako projektant i realizator doświadczalnej 
„przygody” z projektem wsi Piaseczno. Przygotowane w latach 1876-80 projekty 
ośrodków w kolejnych latach miały stanowić podstawę fizycznej ich realizacji. 
Rzeczywiście program dotyczący prac projektowych został w wyznaczonym 
czasie zrealizowany, ale wypadki lat osiemdziesiątych wstrzymały ich realizację. 
Opracowane w innych warunkach socjalistycznej gospodarki planowej projekty 
w znacznym zakresie straciły swoją aktualność w nowej, rynkowej już, rzeczy-
wistości. Bezsprzeczna jednak wartość tych opracowań polegała na tym, że po 
raz pierwszy w całej historii podejmowania wysiłków zmierzających do popra-
wy jakości zagospodarowania obszarów wiejskich, ujęto ten problem komplek-
sowo, wciągając do opracowania wszelkie niezbędne branże, gwarantujące suk-
ces realizacyjny.5 Ostatnim etapem miało być sprawdzenie słuszności podjętych 
decyzji na podstawie analizy zrealizowanych i oddanych do użytku obiektów. 
Nie jest tematem tego opracowania wgłębianie się w tajniki rozważań na temat 
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wzorcowych gminnych ośrodków mieszkaniowo-usługowych, ale warto na jeden  
z nich, mający związek tematyczny z treścią tej książki, zwrócić uwagę. Jed-
nym z tematów obejmujących szeroki problem samego ośrodka gminnego 
– zadaniem zespołów projektowych – było zaprojektowanie indywidualnych  
budynków/domów mieszkalnych dla rolnika. W toku dyskusji nad tym tematem 
zwrócono szczególną uwagę na dwa aspekty: program użytkowy oraz archi-
tekturę. Posłużono się przy tym badaniami socjologicznymi przeprowadzanymi 
przez pracowników naukowych polskich uczelni wyższych. W zakresie programu 
funkcjonalno-użytkowego stwierdzono, że znaczna część społeczności wiejskiej 
opowiada się za rozwiązaniami zbliżonymi do wzorców miejskiego budownictwa 
jednorodzinnego. Ta postawa wynikać mogła z prostego powodu stosowania na 
terenach wsi łatwo dostępnej dokumentacji typowej dla tego rodzaju budynków, 
niekoniecznie uwzględniających niektóre ważne dla rodziny chłopskiej zwyczaje. 
Dotyczyło to zwłaszcza kuchni, jej wielkości i usytuowania na planie budynku. 
W tradycyjnym układzie chłopskiego domu kuchnia, czyli izba czarna, stanowiła 
miejsce pierwszych kontaktów ze światem zewnętrznym, stanowiąc jednocześnie 
uosobienie rodzinnego ogniska. Izba biała zaś, powierzchniowo zawsze większa,  
była przeznaczona, poza miejscem do spania, także do celebrowania wszelkich  
uroczystości, gromadzących większą ilość ludzi. Do tych zdarzeń należało  
zaliczyć: ceremonie weselne, stypy pogrzebowe, a także wspólne zgromadzenia 
dla wykonywania sezonowych prac domowych, jak: przędzenie nici, darcie piór 
gęsich, sortowanie liści tytoniowych itp. Izba ta była przy okazji miejscem roz-
mów, wymiany poglądów, nawiązywania ściślejszych kontaktów towarzyskich, 
jednym słowem pełniła rolę społecznej więzi i komunikacji ze światem. Nie będzie 
chyba nadużyciem powtórzenie w tym miejscu wyrażonej już na poprzednich stronach 
krytycznej uwagi na temat prowadzonych badań socjologicznych. Pytając włościan  
o ich preferencje mieszkaniowe  przedstawiano im do wyboru miejski jednorodzin-
ny dom mieszkalny, wyposażony we wszelkie udogodnienia techniczne i użytkowe   
w zestawieniu z tradycyjną chałupą  walorów tych pozbawioną. Wybór był oczywisty, 
ale czy racjonalny? To samo dotyczyło postawy włościan  wobec wzorów architek-
tonicznych. Udogodnienia użytkowe miejskich rozwiązań wzbudzały także niechęć 
do form architektonicznych tradycyjnego budownictwa chłopskiego. Ciekawe byłoby 
postawienie mieszkańca wsi przed wyborem rzeczonego typowego projektu z tra-
dycyjnie uformowaną bryłą chałupy, ale wyposażonej we wszelkie, takie same jak  
w przypadku domu miejskiego, urządzenia, których zwykła chałupa była pozbawio-
na. To byłoby rzetelne badanie socjologiczne. 

W nawiązaniu do programu użytkowego domu dla rolnika, warto przytoczyć 
wypowiedź kierownika Programu PR-5 doc. T. Kachniarza dotyczącą tej spra-
wy. Na seminariach rozwinięto zwłaszcza zagadnienia specyfiki projektowania 
mieszkań, mającej znaczenie przy projektowaniu jednorodzinnej zabudowy wolno  
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stojącej przeznaczonej również dla obszarów gmin. W szczególności podkreślone 
zostały następujące zagadnienia: 
– w sprawie cech użytkowych: zmienność rodziny w czasie i tworzenie się rodzin 
 wielopokoleniowych, a w związku z tym sprawy etapowania; istotność różnic 
między mieszkaniami ludności nierolniczej i rolniczej, zwłaszcza w zabudowie 
zagrodowej, ich wpływ na organizację życia, w tym problem higieny po pracy 
rolniczej i ewentualnej „śluzy brudu”; 
– w sprawie funkcji i wielkości pomieszczeń pomocniczych (spiżarni, łazienki, 
prania i suszenia bielizny, pomieszczeń składowych), powiązanie z otoczeniem 
zewnętrznym;
– w sprawie formy i architektonicznego wyrazu zabudowy: nastawienie na regio-
nalne tradycje budownictwa jako podstawy do kształtowania wzorców zabudowy 
i krajobrazu małych miasteczek i wsi; 
– w sprawach techniczno-konstrukcyjnych: nastawienie na łatwość realizacji  
i uniwersalność rozwiązań w istniejących warunkach materiałowych i realizacyjnych6. 

Jak wspomniano, zadaniem zespołów projektowych było przedstawienie 
koncepcji projektowych budynku mieszkalnego dla rolnika-producenta, a następnie 
 opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej. Projekty domów jed-
norodzinnych były przekazywane do zainteresowanych urzędów wojewódzkich  
i gminnych. One z kolei przekazywały je na ogół lub miały przekazywać do  
rejonowych zespołów usług projektowych, działających na terenie województwa 
dla bieżącej eksploatacji. Jeden komplet odbitek projektów był przekazywany 
do organizacji projektowej Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego w celu ich ewentualnego wykorzystania do katalogu centralne-
go. Niektóre z tych projektów znalazły się w specjalnym opracowaniu pod nazwą:  
„BUDUJĘ WŁASNY DOM” wydanym przez Wydawnictwo „Alfa” – Warsza-
wa w 1983 roku.7 Wśród 29 propozycji projektowych znalazły się projekty 
następujących zespołów: J. Jonas-Szatański, M. Wiśniewska z Instytutu Archi-
tektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej (il. 1-3), przeznaczony do 
realizacji na terenie woj. sieradzkiego. Projekt opracowano na zlecenie Instytutu 
Kształtowania Środowiska, w ramach PR-5. A oto charakterystyczne dane, o pro-
jekcie: powierzchnia użytkowa – 106,57 m2, powierzchnia całkowita – 185,69 m2,  
kubatura budynku – 565,0 m3. Jest to dom jednorodzinny wolnostojący, parterowy 
z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczony. Mieszkanie dla 4-5-oso-
bowej rodziny składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz strychu. Część 
gospodarczo-techniczna domu znajduje się w piwnicy. Garaż zlokalizowany jest 
w budynku na poziomie parteru. System realizacji domu – tradycyjny. Dach dwu-
spadowy o konstrukcji krokwiowej. Instalacja wodociągowa z własnego ujęcia, 
odprowadzenie ścieków do lokalnego zbiornika, ogrzewanie z własnej kotłowni. 
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Nie jest to jednak dom przeznaczony dla rolnika zagrodowego. Nie spełnia on  
bowiem podstawowych zaleceń wskazanych przez T. Kachniarza, brakuje dru-
giego wejścia od strony podwórza gospodarczego oraz śluzy brudu. Zresztą przy-
znają to sami projektanci, stwierdzając, że dom przeznaczony jest dla rodziny 
(rodzice i dzieci), a spośród mieszkańców wsi projekt ten może najbardziej zain-
teresować pracowników sektora uspołecznionego w rolnictwie, usług, urzędów  
i instytucji mieszczących się na terenie gminy, a także nauczycieli, pracowników 
zatrudnionych w najbliższych miastach oraz ogrodników i sadowników. 

Projekt opracowany przez zespół architektów i plastyków z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie w składzie: T. Kobylański, L. Koliński, B. Winiarski przezna-
czony jest dla rodzin rolników indywidualnych na terenie gminy Opinogóra w woj.  
ciechanowskim (il. 4-6). 

Il. 1. Rzut parteru. Autorzy projektu:  
J. Jonas-Szatański, M. Wiśniewska
Źródło: Archiwum IKŚ.

Il. 2. Rzut poddasza. Autorzy projektu:  
J. Jonas-Szatański, M. Wiśniewska
Źródło: IKŚ.

Il. 3. Widok chałupy. Autorzy projektu: J. Jonas-Szatański, 
M. Wiśniewska
Źródło: IKŚ.
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A oto charakterystyczne dane o projekcie: powierzchnia użytkowa – 125,7 m2, 
powierzchnia całkowita – 186,96 m2, kubatura budynku – 616,9 m3. Jest to dom 
jednorodzinny, trzypokoleniowy, niepodpiwniczony, z użytkowym poddaszem. 
Mieszkanie składa się z 5 pokoi, kuchni, 2 łazienek, pomieszczenia gospodarczo-
-technicznego (na parterze) i spiżarni. Uwagę zwraca bardzo obszerna sień i cen-
tralnie usytuowane schody, optymalnie rozwiązujące komunikację wewnętrzną. 
Fakt braku podpiwniczenia sprawił, że rzut poziomy budynku jest nieco większy 
niż bywa to na ogół, ponieważ na parterze musiało się znaleźć pomieszczenie 
  
 
 
 

Il. 4. Parter. Autorzy projektu: T. Kobylański,  
L. Koliński
Źródło: IKŚ. 

Il. 5. Rzut poddasza. Autorzy projektu:  
T. Kobylański, L. Koliński
Źródło: IKŚ.

Il. 6. Widok. Autorzy projektu:  
T. Kobylański, L. Koliński
Źródło: IKŚ.
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gospodarczo-techniczne. Pomieszczenie to jest duże, bezpośrednio powiązane  
z kuchnią i może być różnie wykorzystywane (rozwiązanie to nawiązuje do budo-
wanych do niedawna w domach wiejskich tzw. komór). Forma budynku odznacza 
się dobrymi proporcjami, bogactwem detalu architektonicznego. Jej najbardziej 
charakterystycznym elementem są łukowato sklepione podcienia. Naczółko-
wy dach nadaje bryle miękkości i swojskiego kształtu, a jednocześnie czyni ją  
bardziej oryginalną. Autorzy dodają, że architektura odpowiada tradycyjnym for-
mom budownictwa regionalnego w okolicach Opinogóry, przyznając jednocze-
śnie, że może on być realizowany także na terenach innych województw. System 
realizacji tradycyjny. Dach drewniany, naczółkowy, krokwiowo-płatwiowy kry-
ty blachą. Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków do  
lokalnego zbiornika. Ogrzewanie z kotłowni wbudowanej. 

Kolejny projekt domu jednorodzinnego, wolnostojącego, wspomniane-
go katalogu opracowany został na podstawie badań nad zabudową w gminie  
Wodzisław w ramach programu rządowego PR-5 na zlecenie Instytutu Kształto-
wania Środowiska w Warszawie przez J. Matwiejuka z Zakładu Projektowania 
„Inwestprojekt” w Białymstoku (il. 7-9). Charakteryzują go następujące dane: po-
wierzchnia użytkowa – 112,4 m2, powierzchnia całkowita – 214,61 m2, kubatura 
budynku – 772,5 m3. Jest to dom jednorodzinny, parterowy, częściowo podpiw-
niczony, przystosowany dla potrzeb 5-6-osobowej rodziny. Mieszkanie składa się 
z 4 pokoi, kuchni, łazienki, 3 wc, natrysku pomieszczeń gospodarczo-technicz-
nych i garażu w piwnicy. System realizacji tradycyjny. Dach wysoki o konstrukcji 
więźby krokwiowo-jętkowej, ocieplony wełną mineralną. Zaopatrzenie w wodę  
z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków do lokalnego zbiornika. Ogrzewanie  
z kotłowni wbudowanej. Przewidziano dojazd do budynku od strony gospodarczej. 
Mimo że tylko częściowo podpiwniczony, dom ten zawiera pełne zaplecze go-
spodarczo-usługowe. Sypialnie usytuowano na wyższym poziomie niż pozostałe 
pomieszczenia, pozwalając traktować tę część domu jako prawdziwą strefę wypo-
czynku. Posiada dwa oddzielne wejścia z podziałem na reprezentacyjne i gospo-
darcze oraz odpowiednie pomieszczenia pozwalające na utrzymanie higienicznych  
warunków na drodze gospodarstwo – mieszkanie. Ma on jednak ograniczone za-
stosowanie ze względu na ułożenie funkcji na półpoziomach. Wydaje się również 
nieprzystającą do warunków Ziemi Kieleckiej architektura budynku. Inspiracją 
do właściwszych form zabudowy dla tej części Polski byłyby rzetelne studia  
analityczne zabudowy zgrupowanej w skansenie Tokarnia oddalonego zaledwie 
ok. 30 km od Wodzisławia. 
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Dbałością w zastosowaniu form regionalnej architektury ludowej odznacza się 
natomiast kolejny projekt opracowany w Ramach Programu Rządowego PR-5 i na 
zlecenie Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie, przeznaczony dla lud-
ności wiejskiej regionu Zamojszczyzny. Jego autorami są M. Gładysz i J. Przybylski 
z Akademii Rolniczej w Krakowie (il. 10-12). Charakteryzują go następujące dane: 
powierzchnia użytkowa – 140,9 m2, powierzchnia całkowita – 334,1 m2, kubatura 
budynku – 936,9 m3. Jest to dom jednorodzinny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, 
częściowo podpiwniczony, przystosowany dla potrzeb 6-7-osobowej rodziny wie-
lopokoleniowej (z możliwością wydzielenia na parterze osobnego zespołu – po-
koju z łazienką). Mieszkanie składa się z 5 pokoi, kuchni, 2 łazienek, pomieszczeń 
gospodarczo-technicznych oraz garażu. System realizacji tradycyjny. Dach czte-
rospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-jętkowy. Zaopatrzenie w wodę  
 

Il. 7. Rzut parteru. Autor projektu:  
J. Matwiejuk
Źródło: IKŚ.

Il. 8. Rzut przyziemia. Autor projektu:  
J. Matwiejuk
Źródło: IKŚ.

Il. 9. Widok. Autor: J. Matwiejuk
Źródło: IKŚ.
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z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków do lokalnego zbiornika. Ogrzewa-
nie z kotłowni wbudowanej. Projektując ten dom, wykorzystano wyniki badań nad 
budownictwem regionalnym. Zachowując wierność wobec zasadniczych wzorów 
architektury regionalnej, projektanci unowocześnili szereg rozwiązań, dotyczących 
głównie wnętrza budynku, dostosowując układ funkcjonalny do potrzeb współcze-
snego rolnika. Dom ma dwa odrębne wejścia – frontowe od ulicy i gospodarcze.  
Na parterze znajduje się pomieszczenie gospodarcze, które może służyć za magazyn 
podręczny lub warsztat. W części mieszkalnej na uwagę zasługuje bardzo obszerna 
kuchnia z sąsiadującą spiżarnią oraz pokój dzienny o powierzchni ponad 31 m2.  
W części tej wyodrębniono pokój z łazienką dla dziadków lub młodego małżeń-
stwa na dorobku. Na poddaszu znajdują się duże sypialnie i rzadko projektowa-
ne, choć potrzebne pomieszczenie – garderoba z wbudowanymi szafami. Wysoki 
dach pozwala na urządzenie na strychu suszarni. 

Il. 10. Rzut parteru. Autorzy: M. Gładysz,  
J. Przybylski
Źródło: IKŚ.

Il. 11. Rzut poddasza. Autorzy: M. Gładysz,  
J. Przybylski
Źródło: IKŚ.

Il. 12. Widok. Autorzy:  
M. Gładysz, J. Przybylski
Źródło: IKŚ.
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Drugi projekt, wykonany w Instytucie Architektury i Planowania wsi Poli-
techniki Warszawskiej też na zlecenie Instytutu Kształtowania Środowiska w ra-
mach Programu Rządowego PR-5 dla woj. sieradzkiego, uwzględnia w większym 
zakresie kryteria wskazane na wstępie przez koordynatora Programu T. Kachniarza 
(projektanci: A. Sikorska, M. Wiśniewska), (il. 13-14). Charakteryzują go następu-
jące dane: powierzchnia użytkowa – 135,8 m2, powierzchnia całkowita – 219,8 m2, 
kubatura budynku – 612,0 m3. Jest to dom jednorodzinny, wolno stojący, partero-
wy, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym. Mieszkanie dla trzypokoleniowej  
rodziny (6-8 osób) składa się z 5 pokoi, kuchni, aneksu kuchennego, 2 łazienek  
z wc i umywalni gospodarczej. Część gospodarczo-techniczna domu znajduje 
się w podpiwniczeniu. System realizacji budynku tradycyjny. Dach dwuspado-
wy, kryty dachówką. Więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa. Ujęcie  
 
 

Il. 13. Rzut parteru i poddasza. Autorzy projektu: A. Sikora, M. Wiśniewska
Źródło: IKŚ.

Il. 14. Widok. Autorzy  
projektu: A. Sikorska,  
M. Wiśniewska
Źródło: IKŚ.
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wody własne lub z wodociągu wiejskiego. Odprowadzenie ścieków do lokalne-
go zbiornika. Ogrzewanie z kotłowni wbudowanej. Dom przeznaczony jest dla 
trzypokoleniowej rodziny. Jest on, z racji rozwiązań użytkowo-funkcjonalnych, 
przeznaczony przede wszystkim dla rodzin rolniczych. Budynek ma dwa wejścia 
– od podwórza i od frontu, dzięki czemu część mieszkalna oddzielona jest od  
gospodarczej. Oba wejścia łączy korytarz. W części gospodarczej domu, na  
parterze, znajdują się: kuchnia, aneks jadalny, wejście do piwnicy z korytarza  
i umywalnia gospodarcza, czyli tzw. „śluza brudu”.

We wspomnianym na wstępie zbiorczym zestawieniu wyników prac wyko-
nanych w ramach Programu Rządowego PR-5 T. Kachniarz załącza także dwa 
inne projekty domów dla rolników prowadzących indywidualne gospodarstwo 
rolne w gminach: Pępowo w woj. leszczyńskim i Sulmierzyce w woj. piotrkow-
skim. Projekt budynku dla gminy Pępowo (il. 15-18). opracowano w ramach 
prac badawczych i studialno-projektowych prowadzonych pod kierunkiem  
W. Wieczorkiewicza w Instytucie Architektury i Planowania Wsi Politechniki War-
szawskiej, a koordynatorem prac, między innymi, projektów domów jednorodzin-
nych był Witold Thumenas. Jest to dom jednorodzinny, wolno stojący, parterowy, 
częściowo podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym. Mieszkanie dla rodziny  
(6-7 osób) składa się z 4 pokoi, kuchni, aneksu jadalnego, 2 łazienek z wc. Część 
gospodarczo-techniczna domu znajduje się w podpiwniczeniu. Pow. użytkowa 
wynosi 110 m2, a kubatura 570 m3. System realizacji tradycyjny. Dach wysoki 
dwuspadowy o konstrukcji więźby krokwiowo-jętkowej, ocieplony wełną mi-
neralną. Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków do  
lokalnego zbiornika. Ogrzewanie z kotłowni wbudowanej. Dom ma dwa odrębne 
wejścia – frontowe od ulicy i gospodarcze połączone korytarzem na przestrzał. 
Przy wejściu od strony podwórza gospodarczego znajduje się przestronna sień, 
wyposażona w zlewozmywak, spełniająca także rolę „śluzy brudu” oraz obszerna 
spiżarnia. Na parterze, obok wygodnej kuchni, aneksu do spożywania posiłków  
i obszernego pokoju połączonego z kuchnią szerokim otworem w ścianie znajduje 
się osobny pokój dla dziadków. Poddasze wypełniają dwie dwuosobowe sypial-
nie z dostępem na wspólny taras oraz łazienka. Pokaźną część poddasza zajmuje 
strych, który może być wykorzystywany do suszenia bielizny, zwłaszcza przy-
datny dla tego celu w okresie zimy. Architektura prosta, uatrakcyjniona oszczęd-
nym detalem w postaci okiennic oraz drewnianych półszczytów w elewacjach  
bocznych i drewnianej balustrady w wyłomie połaci dachowej dla ochrony  
górnego tarasu. Prostota tej architektury uzasadniona jest zresztą historycznie 
utrwaloną formą takiej zabudowy w szeroko pojętym Regionie Kulturowym Wsi 
Wielkopolskiej. 
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W cytowanym już Raporcie T. Kachniarza znajdują się dwa projekty opraco-
wane w zespole projektowym kierowanym przez Mariana Magdziaka – najpierw 
w Miastoprojekcie Nr 2 w Łodzi, a następnie w Instytucie Urbanistyki i Archi-
tektury Politechniki Łódzkiej. Jeden z nich, przedstawiony w niniejszej książce, 
autorstwa kierownika zespołu jest przeznaczony dla rodziny rolnika prowadzą-
cego gospodarstwo rolne na terenie gminy Sulmierzyce w woj. piotrkowskim  
(il. 19-22). Jest to dom jednorodzinny, wolno stojący, jednopiętrowy, niepod-
piwniczony z poddaszem użytkowym. Mieszkanie dla rodziny trzypokoleniowej  
(7-8 osób) składa się z 6 pokoi, kuchni, 2 łazienek z wc. Pow. zabudowy wynosi 
138,8 m2, powierzchnia całkowita – 160,1 m2. System realizacji tradycyjny. Dach 

Il. 15. Rzut parteru. Autorzy projektu:  
W. Wieczorkiewicz, W. Thumenas
Źródło: IKŚ.

Il. 16. Rzut poddasza. Autorzy projektu:  
W. Wieczorkiewicz, W Thumenas
Źródło: IKŚ.

Il. 18. Elewacja frontowa, Autorzy projektu:  
W. Wieczorkiewicz. W. Thumenas
Źródło: IKŚ.

Il. 17. Elewacja boczna. Autorzy projektu:  
W. Wieczorkiewicz, W. Thumenas
Źródło: IKŚ.
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wysoki dwuspadowy o konstrukcji więźby krokwiowo-jętkowej, ocieplony weł-
ną mineralną. Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków  
do lokalnego zbiornika. Ogrzewanie gazowe – gazem propan-butan zmagazyno-
wanym w zbiornikach zlokalizowanych na działce. Dom ma dwa odrębne wejścia 
– frontowe od ulicy i gospodarcze połączone na przestrzał obszerną sienią. Przy 
wejściu do budynku z podwórza gospodarczego znajduje się małe pomieszczenie 
higieniczne, zwane „śluzą brudu”, wyposażone w zlew i szafę na robocze ubranie 
gospodarza. Na parterze, obok wygodnej kuchni z małą spiżarenką i obszernego 
pokoju połączonego z kuchnią oraz pokoju sypialnego, który może być przezna-
czany na inne cele, np. gabinetu, znajduje się osobny pokój dla dziadków wyposa-
żony w malutki aneks kuchenny, pozwalający im na prowadzenie samodzielnego 

Il. 19. Rzut parteru. Autor projektu:  
M. Magdziak
Źródło: IKŚ.

Il. 20. Rzut poddasza. Autor projektu:  
M. Magdziak
Źródło: IKŚ.

Il. 22. Elewacja od strony podwórza gospodarczego. 
Autor projektu: M. Magdziak
Źródło: IKŚ.

Il. 21. Elewacja wejściowa. Autor projektu:  
M. Magdziak
Źródło: IKŚ.
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gospodarstwa. Poddasze w trzech czwartych zajmują pokoje sypialne i łazienka, 
a reszta jego powierzchni pełni rolę strychu wykorzystywanego jako suszarnia  
i składzik rzeczy, na razie nieprzydatnych.

Godny zainteresowania jest projekt budynku jednorodzinnego zaprojektowa-
ny przez zespół Andrzeja Baranowskiego z Instytutu Architektury i Urbanistyki 
Politechniki Gdańskiej, zajmującego się w ramach programu Rządowego PR-5 
koordynacją prac studialnych i projektowych nad budownictwem jednorodzin-
nym dla gminy Krokowa (il. 23-24). Projekt ten jest wynikiem bardzo dogłębnych 
studiów nad budownictwem kaszubskim. Wybrany do opracowania technicznego 
projekt jest jednym z wielu analizowanych typów budynków bezpodcieniowych 
i podcieniowych zanotowanych w wiejskiej zabudowie mieszkaniowej Kaszub. 
Autorzy wybrali najprostszy typ  zabudowy podcieniowej z podcieniem w postaci 
przedwejściowego ganku. Jest to budynek jednorodzinny, wolno stojący, niepod-
piwniczony przeznaczony dla trzypokoleniowej rodziny. Powierzchnia zabudowy  
– 131,9 m2, powierzchnia całkowita – 220 m2. Wymiary rzutu poziomego  
13,70 m × 9,90 m. System realizacji tradycyjny. Układ ścian konstrukcyjnych trzy-
traktowy poprzeczny, o rozstawie osi konstrukcyjnych 4,80 m, 3,60 m i 4,80 m. 
Dach wysoki dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty płytami falistymi. 
Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków do lokalnego 
zbiornika. Ogrzewanie z kotłowni wbudowanej. Dom ma dwa odrębne wejścia – 
frontowe od ulicy i gospodarcze, połączone korytarzem na przestrzał. Frontowe 
wejście zdobi oszczędny w swoim wystroju ganek. Część gospodarczą komuni-
kacji wewnętrznej wydziela skutecznie od części „paradnej” pomieszczenie sani-
tarne. Z sieni gospodarczej prowadzą drzwi do zaplecza gospodarczego, w skład 
którego wchodzą pomieszczenie składowe, kotłownia i obszerna „śluza brudu”. 
Z sieni tej prowadzą także drzwi do kuchni ze spiżarnią, a poprzez nią do pokoju 
ogólnego. Na parterze jest jeszcze jeden pokój przeznaczony prawdopodobnie dla 
dziadków, który w razie potrzeby można byłoby, po niewielkiej przeróbce, wzbo-
gacić o własny węzeł sanitarny kosztem uszczuplenia powierzchni gospodarczej. 
Poddasze wypełniają 4 jednakowej wielkości pokoje i pomieszczenie sanitarne  
z wydzielonym wc.

Z bogactwem rozplanowania wewnętrznego kontrastuje, ale w sposób godny 
pochwały, oszczędna w swoim wyrazie architektoniczna forma budynku. Auto-
rzy udowadniają w ten sposób tezę, że głębokie studia nad formami tradycyjnej 
wiejskiej zabudowy mieszkaniowej Kaszub i długotrwałe przebywanie w orbicie 
wpływu jej prostoty wzbudzać mogą jedynie pozytywne odczucia estetyczne. 

Oba te doświadczenia dotyczące kształtowania chłopskiej chałupy – do-
świadczenie Piaseczyńskie i te z Programu Rządowego PR5 – dzieli 30 lat.  
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W tym okresie wzrastających ambicji społeczności wiejskiej, nawet zauważanego, 
chociaż nie powszechnego jej bogacenia się i z tym wiążącej się dążności do 
wyrównywania warunków egzystencji w mieście i na wsi, wykształciły się nowe 
wzorce dotyczące też zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej. Zauważalną 
sprawą stała się zwłaszcza potrzeba zwiększenia higieny w chałupie. Już pomiesz-
czenie zwane umywalnią nie wystarczy dla jej poprawy. Powinna być łazienka 
wyposażona w wannę i sedes, a nawet osobna kabina ustępowa. Stan higieniczny  
 

Il. 23. Rzuty parteru i poddasza. Autorzy projektu: Zespół A. Baranowskiego
Źródło: Architektura  3/4 25, maj-czerwiec 1985, s. 54.

Il. 24. Widok makiety z il. 22. Autorzy projektu: Zespół A. Baranowskiego
Źródło: Architektura 3/425, maj-czerwiec 1985, s. 54.
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chałupy znakomicie miała poprawić także włączona do nowego programu tzw. 
„śluza brudu”8. Wzmocnione zostało, zasygnalizowane już w doświadczeniu Pia-
seczyńskim, uprawnienie ustępującego pokolenia do własnego „kąta”, najlepiej 
funkcjonującego jako samodzielne mieszkanko, wyposażone w laboratoryjną ku-
chenkę i osobny węzeł sanitarny. Pozwalała na to możliwość wygospodarowania 
pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu, do tej pory zwyczajowo traktowanego 
jako przechowalnia wszelkiej maści rzeczy zbędnych. 

Program Rządowy PR-5, jak zasygnalizowano na pierwszych stronach tego 
rozdziału, obejmował bardzo szeroki zakres studiów i projektów, wśród których 
prawie marginalne miejsce znalazło się dla budownictwa zagrodowego. Mimo 
tego skromnego zakresu problem znalazł swoje odbicie na wielu płaszczyznach 
zainteresowania społecznego i instytucjonalnego. W wielu przypadkach prace stu-
dialne i projektowe wykonywane były w uczelnianych zespołach projektowych. 
Ten fakt miał swoje odbicie w przygotowywaniu programów dydaktycznych,  
dotyczących budownictwa na terenach wiejskich. W większym stopniu, niż było 
to dotychczas, zainteresowanie tą problematyką wyostrzyło wrażliwość architektów 
na specyfikę budownictwa na terenach wiejskich. Jednorodzinny dom mieszkalny  
w mieście to nie to samo co dom mieszkalny rolnika na wsi, przynajmniej na pew-
nym etapie petryfikacji tradycyjnych zwyczajów tej grupy społecznej, a „genius 
loci” w architekturze budynku to świadome zespolenie jego specyficznych cech  
w harmonijny obraz kulturowego krajobrazu. Nawiązując do tytułu książki 
można już stwierdzić, że na poziomie projektu program budynków został 
już na tyle wzbogacony o dodatkowe funkcje mieszkalne i użytkowe, że od 
tej pory można zacząć uznawać go za dom mieszkalny dla współczesnego 
rolnika. 

Przypisy
1 Tadeusz Kachniarz, Modele Struktur Mieszkalno-Usługowych w Ośrodkach Gmin-

nych. IKŚ, Zakład Urbanistyki i Architektury Miast i Osiedli Wiejskich, Warszawa, 
listopad 1980 r.

2 Ibid., s. 6. 
3 Ibid., s. 7.
4 Ibid., s. 18.
5 Odbudowa wsi Piaseczno realizowana zaraz po zakończeniu działań wojennych  pod 

kierunkiem prof. Politechniki Warszawskiej architekta Stefana Tworkowskiego, zapla-
nowana jako realizacja doświadczalna, lecz ze znacznie bardziej ograniczonym zakresem 
badawczym. 

6 Op. cit.,  T. Kachniarz, Modelowe struktury…, ss. 121-122.
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7 Artur Nadolski, Klementyna Roszkowska, Aleksander Skórski, Jan Jonasz-Szatań-
ski, Stefan Waiss, Miriam Wiśniewska, Buduję własny dom. Wydawnictwa „ALFA”,   
Warszawa 1983.

8 Jeden ze studentów Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, wyko-
nujący projekt budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej, zohydzony słowem 
„brudu”, chciał nadać temu pomieszczeniu nazwę „czyściec”, ale z uwagi na to, że jest 
ona zagwarantowana innej funkcji, musiał pozostać przy tej, z programu. 
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Rozdział 9

Chałupa w Krajobrazie Chronionym

Rok 1995 – Europejski Rok Ochrony Przyrody stał się okazją do organizacji 
wielu imprez i przedsięwzięć dotyczących ochrony przyrody i środowiska. Był 
też impulsem do organizacji w Toruniu ogólnopolskiego konkursu architekto-
nicznego pod nazwą „Architektura w Krajobrazie Chronionym”1 pod patronatem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Wojewody Toruńskiego. 

Konkurs architektoniczny otwarty, ogólnopolski, studialny, adresowany do 
architektów i studentów architektury pod powyższą nazwą zorganizował w 1995 roku 
Główny Architekt województwa toruńskiego wspólnie z Dyrektorem Wojewódz-
kiego Zarządu Parków Krajobrazowych w Toruniu. Zakresem objęto tereny dwu 
parków krajobrazowych: Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego. 

W trosce o uzyskanie prawidłowych przykładów nowych form zabudowy  
w krajobrazie chronionym organizatorzy konkursu pragnęli uwrażliwić projek-
tantów rodzajem inwokacji, zawartej w Warunkach Konkursu2, której treść warto 
w tym miejscu przytoczyć in extenso:
 
Idea konkursu

W myśl Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 października 1991 roku par-
kiem krajobrazowym jest „obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 
historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja 
i upowszechnienie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania”. 
Jest to obszar, na którym gospodarka poddana jest takim rygorom i ograniczeniom, 
które zapewniają trwałe zachowanie wyżej wymienionych wartości. Budownictwo 
na terenie parków krajobrazowych również stanowi jego wartość kulturową i wy-
maga określenia kierunków rozwoju, ograniczeń i sposobu użytkowania. Powo-
jenne budownictwo w obu gminach (Górzno i Zblicze) odzwierciedla tendencje 
w architekturze i jest zapisem kolejnych mód. Współczesna architektura małych 
miasteczek i wsi odzwierciedla rozpaczliwe poszukiwania inwestorów „żeby było 
ładnie”. Tereny parków związanych z turystyką, rekreacją, świątecznym wypo-
czynkiem są miejscem szczególnie podatnym na „uatrakcyjnienie” architektu-
ry. Plany ogólne zagospodarowania przestrzennego obu gmin określają sposób 
kształtowania zabudowy i jej skali przede wszystkim w nawiązaniu do istniejącego 
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budownictwa. Tylko wskazując przykłady prawidłowych nowych form zabudowy 
w krajobrazie chronionym i nie zamykając drogi do indywidualnych poszukiwań 
architekta, można powstrzymać proces degradacji środowiska kulturowego. 

Cele konkursu:
− uzyskanie propozycji różnorodnych i ciekawych form zabudowy w parkach 

krajobrazowych: Górznieńsko-Lidzbarskim i Brodnickim, 
− propagowanie budownictwa regionalnego o wysokich walorach estetycznych  

i charakterze wynikającym z lokalizacji na terenach parków krajobrazowych,
− inspirowanie Samorządów Gmin położonych na terenie parków krajobra-

zowych do inwestycji zgodnych z nagrodzonymi propozycjami konkursowymi,
− stworzenie modelowego rozwiązania architektury regionalnej uwzględnia-

jących ochronę środowiska kulturowego parków i odpowiadającej współ-
czesnym wymogom technicznym i ekonomicznym,

− wyselekcjonowanie współczesnych materiałów i technologii ekolo- 
gicznych odpowiadających charakterowi regionalnej zabudowy parków 
krajobrazowych3.

Jednym z zadań konkursu było zaprojektowanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na terenach wiejskich. Organizatorzy konkursu nie podali szcze-
gółowych programów użytkowych dla budynków mieszkalnych pozostawiając te 
zagadnienia autorom projektów, określając jednak precyzyjnie kryteria ich oceny. 
Były nimi: sposób wpisania się w krajobraz parków, jakość architektury, koncep-
cji i detalu, jakość walorów użytkowych i funkcjonowania budynku, uwzględnienie 
współczesnych wymagań ekologicznych, ochrony krajobrazu i środowiska kultu-
rowego4. Aneksem do warunków konkursu była broszurka zawierająca informacje 
dotyczące architektury i budownictwa obszaru Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego oraz zagadnienia ochrony, zaczerpnięte ze Studium Ochrony 
Środowiska Kulturowego GLPK – do planu zagospodarowania przestrzennego 
parku, opracowanego w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Toruniu, 1993/945. W zakresie zabudowy mieszkaniowej wyróż-
niono w niej trzy jej typy.

Typ pierwszy – niewielki drewniany dom, parterowy pod dachem siodłowym 
(ok. 45 stopni), kryty słomą występuje w różnym natężeniu na całym obszarze, 
wespół z pozostałymi typami.
Typ drugi – większy dom parterowy z półpięterkiem i wystawką na osi, kryty 
dachami dwuspadowymi o małym kącie nachylenia połaci pod papą – przeważa 
w zachodniej i północnej części Parku.
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Typ trzeci – parterowy z podwyższonym, czasem mieszkalnym poddaszem, kryty 
dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci poniżej 45 stopni, pod papą lub 
blachą, charakteryzujący się dużą ozdobnością opierzeń deskowych i „pilastrów” 
na narożach. Występuje wyłącznie w południowej i wschodniej części Parku. 

Konstrukcja budynków. W przeważającej ilości przypadków dominuje 
konstrukcja zrębowa o brusach łączonych w jaskółczy ogon, często z ostatkami  
(il. 1). W wielu przypadkach występują tzw. lisice, zwane przez miejscową  
ludność pijawkami. Typowe dla tego rodzaju budownictwa jest opierzenie ścian 
deskami w układzie pionowym, wtedy brusy są oczywiście pozbawione ostatków 
(il. 2). Również w tych przypadkach występuje zróżnicowanie polegające na tym, 
że pijawki są zakładane zarówno na brusy, jak i na opierzenie. Deski opierzenia są 
łączone na styk (być może na obce lub własne pióro), czasami styki desek kryte 
są listwami.

Il. 1. Stara chałupa  
w konstrukcji zrębowej  
z terenów Górznieńsko- 
Lidzbarskiego Parku  
Krajobrazowego
Źródło: Załącznik do 
warunków Konkursu. 

Il. 2. Stara chałupa z opierze-
niem deskowym z terenów 
Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego
Źródło: Załącznik do 
warunków Konkursu.



198 Rozdział 9

Główną nagrodę w tym konkursie – Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzen-
nej i Budownictwa otrzymał zespół w składzie: architekci – Małgorzata Magdziak-
-Błaszczyk i Marian Magdziak, którzy w ramach pracy konkursowej przedstawili 
dwa typy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem dla zabudowy 
zagrodowej. Propozycje projektowe oparli o następujące autorskie założenia:

− budynek mieszkalny dla 5-6 osób,
− wielkość pomieszczeń mieszkalnych odpowiednia do oferty rynkowej  

w zakresie umeblowania,
− wyodrębnienie jednego pokoju w przyziemiu budynku wyposażonego we 

własny węzeł sanitarno-higieniczny (dla dziadków, rodziców lub gościa),
− wygospodarowanie, w miarę możliwości, drugiego pokoju wyposażonego 

w łazienkę (sypialnia dla rodziców na poddaszu),
− wyposażenie budynku w niezbędne urządzenia sanitarno-higieniczne,
− kotłownia lokalna,
− budynek bez podpiwniczenia ze względu na brak rozpoznania warunków 

gruntowo-wodnych,
− zastosowanie rozwiązań pozwalających na oszczędność energii cieplnej 

oraz zużycia wody,
− sytuowanie pomieszczeń gospodarczo-usługowych po stronie północnej 

lub północno-wschodniej budynku, 
− twórcze wykorzystanie wzorów miejscowej architektury ludowej w kształ-

towaniu projektowanych form.

Układ funkcjonalny budynku. Ze względu na uwarunkowania wynikające  
z koncepcji zagospodarowania terenu przedstawiono dwa rozwiązania koncepcyj-
ne budynków mieszkalnych: typ 1 (il. 3-6) i typ 2 (il. 7-9).

Il. 3. Rzut parteru chałupy typ 1,  
proj. M. Magdziak, M. Magdziak-
-Błaszczyk
Źródło: Album prezentacji  
prac konkursowych, s. 14.
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Generalnie układ rzutu nawiązuje do rozwiązań tradycyjnego budownictwa miesz-
kaniowego na tych terenach. Wyrażają się one zasadą umieszczenia w przyziemiu 
centralnej sieni, kuchni oraz 2-3 izb mieszkalnych. Jest to rozwiązanie racjonalne 
i podobny układ zastosowano w projektach obu typów budynku. Kuchnia, obok 
funkcji przygotowania posiłków, jest miejscem do ich spożywania. Niezależnie 
od tego miejsce na spożywanie posiłków jest także przewidziane w pokoju ogól-
nym. Na parterze występuje osobny pokój dla dziadków, gości lub rodziców w za-
leżności od struktury rodziny i wyposażony w osobną łazienkę. Oprócz głównego 
wejścia do budynku przewidziano także wejście gospodarcze od strony zaplecza. 
Na poddaszu przewidziano sypialnie oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne. 
W obu typach budynku wyodrębniono pomieszczenia gospodarczo-usługowe  
w obrysie budynku (typ 1) lub w postaci dobudowy (typ 2). Ta część zlokalizo-
wana jest po stronie północnej lub północno-wschodniej i stanowi rodzaj strefy 
buforowej chroniącej pozostałe pomieszczenia mieszkalne przed stratami ciepła.

Il. 4. Rzut poddasza chałupy typ 1
Źródło: Album prezentacji prac 
konkursowych, s. 14.

Il. 5. Elewacja bud typ 1 od strony podwórza 
gospodarczego
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 15.

Il. 6. Widok aksonometryczny chałupy  
typ 1
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 10.
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Konstrukcja budynku. Zastosowano konstrukcję mieszaną polegają-
cą na tym, iż zasadniczą konstrukcję nośną stanowi ściana murowana grubości  
25 cm, wykonana z pustaków ceramicznych. Stropy gęsto-żeberkowe, ceramiczne 
lub z dyli gipsowych stosowanych już na wielu budowach. Zewnętrzne ściany  
szalowane deskami w układzie poziomym przymocowanymi do bali drewnianych  
i usztywnionymi „lisicami”. Wewnątrz ściany izolacja termiczna. Konstrukcja da-
chu drewniana. Pokrycie dachu – alternatywnie – dachówką ceramiczną lub blaszaną. 

Il. 7.  Rzut parteru chałupy typ 2, proj. M. Magdziak, 
M. Magdziak-Błaszczyk
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 16.

Il. 8. Rzut poddasza chałupy typ 2
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych,  
s. 16.

Il. 9. Widok aksonometryczny chałupy typ 2
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, 
s. 7.
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Zakres rozwiązań ekologicznych. Lokalizacja zabudowy mieszkaniowej 
na chronionym obszarze Parku Krajobrazowego zobowiązuje do zastosowania  
w rozwiązaniach projektowych pewnych propozycji zapobiegających nadmierne-
mu zanieczyszczeniu środowiska spalinami oraz ściekami bytowymi. W przed-
stawionych rozwiązaniach proponuje się więc wykorzystanie pasywnych źródeł 
energii cieplnej, a w zakresie odprowadzenia ścieków zastosowanie nowocze-
snych przydomowych, bezodpływowych oczyszczalni ścieków. Pomieszczenia 
strefy dziennej lokalizowane są od strony południowej i południowo-zachodniej, 
a pomieszczenia usługowe i gospodarcze od strony północnej i częściowo od pół-
nocno-wschodniej. W budynku typu pierwszego zaprojektowano ogródek zimo-
wy wykorzystywany do ogrzewania ścian i posadzki. W szczytowej części pod-
dasza przewidziano strefę magazynującą ciepło słoneczne, wykorzystywane do 
wstępnego podgrzewania wody użytkowej. Tam też umieszczono zbiorniki wody 
„szarej”, pochodzącej z kąpieli oraz prania, dla potrzeb wtórnego jej wykorzysta-
nia do spłukiwania ustępów oraz rekuperacji ciepła w niej zawartej. Wszystkie te 
rozwiązania pozwolą na uzyskanie oszczędności w zużyciu energii dla potrzeb 
ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Architektura budynków. Wspomniane na wstępie uwarunkowania, wynika-
jące zarówno z cech miejscowej architektury ludowej oraz uwarunkowań wynikających 
z umiejscowienia obszaru GLPK w szeroko pojętym Regionie Mazursko-Mazo-
wieckim6, wpłynęły na kształtowanie projektowanych form budynków mieszkal-
nych. Przy interpretowaniu tych cech uwzględniono współczesne uwarunkowania 
użytkowe, wyrażające się znaczną komplikacją funkcji współczesnych mieszkań. 
Wyraz architektoniczny projektowanych budynków nawiązuje do tradycyjnych 
wzorów poprzez zachowanie charakterystycznego szalowania z użyciem tak zwa-
nych „lisic”. Nowe elementy użytkowe, jak balkony, fragmenty przeszklonych 
ścian, przeszklona kalenica łapiąca ciepło słoneczne wzbogacają bryłę budynku, 
nadając mu charakter współczesny. W budynku typu 2 sposób przeszklenia kale-
nicowej partii dachu zarysowuje dyskretnie formę dachu naczółkowego. Mimo 
wprowadzenia dodatkowych elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, pro-
jektowane budynki zachowały charakter właściwy dla swojego miejsca. 

Wybrane dane charakteryzujące budynki
                                                      typ 1                           typ 2
Powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych      170,30 m2                    123,00 m2

Powierzchnia zabudowy                                 151,70 m2                    165,00 m2

Kubatura                                                          806,00 m3                    725,00 m3
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Il. 10. Rzut parteru chałupy wg  proj. zespołu  w 
składzie: M. Dąbrowski, J. Domżał, A. Stasiak, 
W. Cerkowski, M. Ryczek

Il. 11. Rzut poddasza chałupy z il. 10
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 
30.

Il. 12. Elewacja frontowa chałupy z il 10
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 30.

Il. 13. Elewacja od strony podwórza z il. 10
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 30.

Il. 14. Widok aksonometryczny chałupy z il. 10
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 28.
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Drugą nagrodą – Nagrodą Wojewody Toruńskiego uhonorowano projekt ze-
społu autorskiego w składzie: Marcin Dąbrowski, Jolanta Domżał, Anna Sta-
siak, Wojciech Cetkowski i Marek Ryczek. Autorzy tak opisują swój projekt  
(il. 10-14): „Dom mieszkalny zaprojektowano jako parterowy, częściowo podpiw-
niczony z poddaszem użytkowym. Może funkcjonować jako dwupokoleniowy. 
Rzut z wyraźnym centralnym usytuowaniem trzonów kominowych. W parterze 
mieści się część dzienna: kuchnia z dostępną z niej małą spiżarenką, jadalnia, 
pokój ogólny, obszerna sień i wc. Poddasze użytkowe zajmuje: część sypialna –  
3 pokoje i łazienka. Część poddasza bez nazwy służyć ma zapewne na przecho-
wywanie rzeczy czasowo zbędnych. Sylwetę domu tradycyjnie porządkują dwa 
kominy w centralnej części bryły. W elewacji frontowej i tylnej, osiowo podkre-
ślono główne wejście i klatkę schodową”. 

Jury konkursowe przyznało także kilka wyróżnień. Jednak dla celów publi-
kacji zdecydowano się pokazać tylko projekt potraktowany jako wyróżnie-
nie pierwsze autorstwa zespołu w składzie: Anna Pawlicka-Zabojszcz, 
Anna Szulc, Andrzej Zabojszcz (il. 15-22). Budynek jednorodzinny par-
terowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony lub mający częściowe  
podpiwniczenie. Zastosowano strefowanie pomieszczeń z podziałem na ciepłe  
i chłodne. Ciepłe pomieszczenia usytuowano w pobliżu kuchni i kominka znaj-
dującego się w centralnej części domu. Kształtując formę architektoniczną, uni-
kano stosowania zbyt nowoczesnych i obcych detali, materiałów oraz kolorów. 
Intencją autorów było natomiast wykonawstwo na jak najwyższym poziomie  
i właśnie to odróżniało „stare” budownictwo od „nowego”. 

15 lat od zakończenia prac studialno-projektowych nad modelami struktur 
mieszkaniowo-usługowych w ośrodkach gminnych nie przeminęło bez echa.  
Fakt, że wyniki prac studialno-projektowych docierały, zgodnie z zapewnieniem  

Il. 15. Widok zabudowy zagrodowej wg proj. zespołu w składzie:   
A. Pawlicka-Zabojszcz, A. Zabojszcz,  A. Szulc
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, s. 33.
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Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie do wszelkich możliwych insty-
tucji rozsianych po kraju, a mających niejaki wpływ na kształtowanie zabudowy 
terenów wiejskich, wysiew inicjatyw, takich jak organizowanie lokalnych konkur-
sów architektonicznych o tematyce wiejskiej, jak i różnego rodzaju konferencji, 
seminariów i publikacji prezentujących dorobek twórczy w tej dziedzinie, zazna-
czył się znamiennie. Przykładem może być m.in. fakt zaproszenia autorów, nagro-
dzonego główną nagrodą projektu w tym konkursie, do przedstawienia swojego 
projektu w wydawnictwie Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska 
Kulturowego w Toruniu – Przegląd Regionalny rok IV, Nr 1-2, Toruń 19997. 

Il. 16. Rzut parteru  chałupy z il. 15. Wersja 
murowana
Źródło: Album prezentacji prac konkursowych, 
s. 42.

Il. 17. Rzut poddasza z il. 16. Wersja murowana
Źródło: Album prezentacji.

Il. 18. Elewacja frontowa chałupy z il. 17.



205Chałupa w Krajobrazie Chronionym

Przypisy
1 Architektura w Krajobrazie Chronionym. Wydawca: Stowarzyszenie Architektów Pol-

skich Oddział w Toruniu, Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Toruniu, 
Architekt Wojewódzki w Toruniu, Wydział Kultury, Sportu i Turystki UW w Toruniu, 
Toruń 1995 r.

2 Warunki Konkursu Architektonicznego pod nazwą: „Architektura w Krajobrazie  
chronionym”, Organizator: Główny Architekt Województwa Toruńskiego, Dyrektor 
Wojewódzkiego Zarządu Parków w Toruniu, Toruń, grudzień 1994 r.

3 Ibid., ss. 4-5.
4 Ibid., s. 12.
5 Informacja dotycząca architektury i budownictwa obszaru Górznieńsko-Lidzbarskie-

go Parku Krajobrazowego oraz zagadnienia ochrony, Regionalny Ośrodek Studiów  
i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, Toruń 1993/94.

Il. 19. Rzut parteru chałupy w wersji drewnianej Il. 20. Rzut poddasza chałupy w wersji drewnianej

Il. 21. Elewacja chałupy z il. 19. Il. 22. Elewacja boczna chałupy z il. 19
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6  Franciszek Piaścik, Wieczorkiewicz Wiesław, Wiśniewski Jerzy, Regionalna Archi-
tektura Budynków Wiejskich. Politechnika Warszawska – Instytut Architektury i Pla-
nowania Wsi, Warszawa 1976.

7 Marian Magdziak, Magdziak-Błaszczyk Małgorzata, Współczesna architektura tere-
nów wiejskich – poszukiwanie idei, [w:] Przegląd Regionalny. Regionalny Ośrodek 
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, rok IV, Nr 1-2, Toruń 1999, 
ss. 265-276. 
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Rozdział 10

„Dom swych marzeń” sięga po miano domu  
współczesnego rolnika

W 1983 roku ukazał się na rynku księgarskim poradnik pt. „Buduję własny  
dom” wydany przez Wydawnictwo Alfa1. Opracowali go autorzy: Artur Nadolski,  
Klementyna Roszkowska, Aleksander Skórski, Jan Jonas-Satański, Stefam  
Waiss i Miriam Wiśniewska przy udziale Wydziału Społeczno-Zawodowego Mło-
dzieży Wiejskiej ZG ZSMP. Potrzeba takiego wydawnictwa stała się konieczna 
ze względu na niezliczoną ilość telefonów, listów kierowanych do wydawnictw, 
redakcji czasopism i organizacji młodzieżowych, głównie przez ludzi młodych 
zamierzającymi wznosić „domy swoich marzeń”. Wiedzą oni ogólnie jak taki  
dom ma wyglądać lub raczej jak wyglądać powinien. Jeden jednak postulat  
wyraźnie góruje nad innymi – nie chcą mieszkać w pudełkach z betonu; dotyczy 
to zarówno mieszkańców miast, jak i wsi. Chcą mieć domy nie tylko funkcjonal-
ne, ale także ładne i harmonizujące z otaczającym krajobrazem. Lektura wspo-
mnianych listów dowodzi też, że głównym wyróżnikiem poszukiwanego projektu 
domu – rzecz być może dla wielu zaskakująca – jest DACH: ma być koniecznie 
spadzisty2. W poradniku tym znalazły się także projekty domów zaprojektowa-
nych w ramach Programu PR-5 dla 9 gmin reprezentujących różne kulturowo 
regiony kraju. Problem ten opisany został w rozdziale 8. Wśród 29 projektów 
znalazło się w nim tylko siedem przeznaczonych dla ludności rolniczej, to znaczy 
uwzględniających w rozwiązaniach specyfikę domu rolnika. Autorzy podkreśla-
ją jednocześnie, że niektóre z nich ze względu na formę architektoniczną mogą 
być realizowane na terenie całego kraju, inne, nawiązujące do tradycji budownic-
twa regionalnego, przeznaczone są do realizacji na określonych terenach. Wra-
cając do planu realizacji wzorcowych Ośrodków Gminnych w ramach Progra-
mu Rządowego PR-5 podkreślić należy, że chociaż z powodu zmiany warunków  
społeczno-politycznych, jakie zapoczątkował w Polsce rok 1980, nie doszło do  
fizycznej realizacji wykonanych już projektów, to dorobek intelektualny, jaki  
został wypracowany w trakcie trzyletniego okresu prac studialnych, badawczych  
i projektowych nie poszedł na marne. Powstała rzesza światłych projektantów,  
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którzy wreszcie potrafili dostrzec nie tylko specyfikę użytkowania domu mieszkalne-
go rodziny chłopskiej, potrafili także dostrzec różnice w postrzeganiu kulturowych 
cech polskiego krajobrazu. I na szczęście nie dotyczyło to jedynie architektów 
specjalnie wyczulonych, zdawałoby się, na wychwytywanie tych różnic, ale  
coraz częściej dotyczyło to także ludzi innych zawodów, decydujących o formach  
w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. 

Autor przez dłuższy czas współpracował z Biurem Projektów i Studiów  
Lasów Państwowych w Łodzi i dokonywał w 1980 roku, na zlecenie dyrekcji tej 
instytucji, oceny projektowanych tam budynków. Zwracał wówczas szczególną 
uwagę projektantów na konieczność uwzględniania w wyrazie architektonicznym 
projektowanych obiektów, specyficznych cech miejscowego budownictwa. Dla 
ukazania silniejszego wydźwięku tego zjawiska zaprojektował, na zlecenie tegoż 
biura, serię budynków mieszkalnych dla pracowników służb leśnych dla różnych 
regionów kraju, ukazując w nich różnice występujące w formach tego budow-
nictwa. Kierownik Pracowni Projektowej, po przestudiowaniu wyników studium  
i po doświadczeniach z licznych późniejszych podróży służbowych po kraju, 
skwitował swoje wrażenia w takich oto słowach: Kiedy teraz objeżdżam nasz kraj 
dostrzegam te różnice wyraźnie; wcześniej ich nie dostrzegałem.

Załączone w tym miejscu przykłady formy architektonicznej budynków ze 
wspomnianego studium, a dotyczące Regionu Mazursko-Mazowieckiego i Lubel-
skiego potwierdzają słuszność przyjętej postawy3 (Il. 1abc i 2 abc).

Il. 1a, 1b. 1c. Wzorcowe projekty architektury 
chałup dla Regionu Mazursko-Mazowieckiego 
– autor M. Magdziak
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Krótko po doświadczeniach z Programem Rządowym PR-5 autor otrzy-
mał zlecenie zaprojektowania jednorodzinnego domu mieszkalnego dla rolnika 
indywidualnego w jednej z miejscowości Zamojszczyzny, czyli na terenie sze-
roko pojętego Regionu Lubelskiego. Inwestor „domu swych marzeń” zażyczył 
sobie, aby był to budynek z drewna, parterowy i z dachem spadzistym, krytym 
blachą. W programie użytkowym należało wyodrębnić samodzielne mieszkanko 
na parterze z osobnym wejściem dla rezydenta. Na poddaszu należało przewi-
dzieć 3 pokoje sypialne i łazienkę z wydzielonym węzłem sanitarnym. Wymóg 
uwzględnienia dodatkowego osobnego niekrępującego zakątka dla samotnej 
rezydentki nadawało już charakter domu trójpokoleniowego. Wśród mieszkań-
ców wsi istniała jeszcze pamięć tradycyjnych form chałup z dachami czterospa-
dowymi, krytymi słomą, nie było więc problemu z przekonaniem inwestora do 
przyjęcia formy budynku, nawiązującego do tradycyjnych wzorów. Mieszkanko  
to w końcowym projekcie zawierało pokój sypialny, obszerną kuchenkę pozwa-
lającą nawet do przyjmowania gości, wyposażoną w mały trzon kuchenny i zle-
wozmywak. Zlokalizowany w sąsiedztwie wc, dyskretnie wydzielony od reszty 
pomieszczeń małym przedsionkiem, obsługiwał już wszystkich mieszkańców 
domu. Obszerną łazienkę, także wyposażoną w osobny w.c., zlokalizowano na pod-
daszu. Elementem nadającym budynkowi dodatkowego waloru estetycznego miał 
być ganek zwieńczony dwuspadowym daszkiem, osłaniającym mały tarasik dostępny  
z sypialni. Ciepła woda dla potrzeb higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych 
miała być przygotowywana w kolumnowym piecu, opalanym węglem lub drewnem. 

Il. 2a, 2b, 2c. Wzorcowe projekty architektury 
chałup dla Regionu Lubelsko-Podlaskiego – 
autor M. Magdziak
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Ogrzewanie budynku piecami kaflowymi. Architektura budynku wyraźnie wskazuje 
związek z architekturą budynków zaprojektowanych w Biurze Projektów i Studiów  
Lasów Państwowych w Łodzi dla Regionu Lubelskiego (il. 3abc-6).

Il. 3a, 3b, 3c, 3d. Rzut parteru i elewacje  
chałupy  J. i K. Szpiega we wsi Wielącza 
pow. Zamość – autor M. Magdziak

Il. 4. Rzut poddasza chałupy z il. 3 Il. 5. Elewacja szczytowa chałupy z il. 3
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We wspomnianym na wstępie Poradniku „Buduję własny dom” znalazło 
się, poza projektami opracowanymi w ramach Rządowego Programu PR-5, kilka  
dodatkowych, zaprojektowanych z myślą o rolnikach indywidualnych. Wszystkie 
one zaprojektowane zostały przez architektów zatrudnionych w Biurze Studiów  
i Projektów Budownictwa Wiejskiego w Krakowie. Autorem projektu oznaczone-
go numerem 27 jest arch. Z. Krajewska (il. 7ab-8abc). Jest to budynek parterowy 
z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, przeznaczony dla dwóch 
rodzin. Mieszkanie składa się z 5 pokoi i 2 kuchni oraz pomieszczeń towarzyszą-
cych. Charakteryzuje się on następującymi parametrami:

powierzchnia użytkowa 142,0 m2,
powierzchnia całkowita 335,0 m2,
kubatura 875,0 m3. 

Il. 6. Widok perspektywiczny chałupy z il. 3

Il. 7a. 7b. Rzuty parteru i poddasza chałupy wg proj. Z. Krajewskiej
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, Wyd. Alfa, 1983, s. 125.
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Pomieszczenia tworzą układ dwóch mieszkań ze wspólnym wejściem,  
dostosowany do potrzeb dwóch rodzin mieszkających wspólnie i zapewnia-
jący im możliwość wzajemnej izolacji w stopniu, jaki dyktują różnice wieku  
i sposobu życia. Jest to budynek zaprojektowany dla rodziny rolniczej zajmują-
cej się indywidualną produkcją rolną, przewidziano więc w części wejściowej  
pomieszczenie przeznaczone do zmiany brudnej odzieży po skończonych pracach 
gospodarskich, któremu w poprzednich rozdziałach nadano nazwę „śluzy brudu”.  
Do budowy ścian zewnętrznych zaproponowano użycie cegły kratówki lub blocz-
ków gazobetonowych albo z pustaków ALFA i półbloczków gazobetonowych. 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne z cegły pełnej, ścianki wewnętrzne z cegły 
dziurawki lub pustaków ceramicznych. Stropy prefabrykowane DZ 3 lub Fert 
45, więźba dachowa drewniana krokwiowo-płatwiowa, dach pokryty eternitem 
niskofalistym lub płaskim barwionym albo blachą profilowaną. Instalacja wodo-
ciągowa własna, kanalizacja z odprowadzeniem do lokalnego zbiornika (szamba). 
Centralne ogrzewanie z własnej kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. 
(wyciąg z opisu technicznego).

Autorem kolejnego projektu pochodzącego z tego samego Biura Projektów, 
oznaczonego w poradniku numerem 28 (il. 9ab-11) jest architekt Z. Włodecki. 
 Architekt zaznacza, że projekt domu jednorodzinnego, wolno stojącego przezna-
czony jest do realizacji na terenach podgórskich. 

Il. 8a, 8b, 8c. Elewacje chałupy i widok 
perspektywiczny chałupy z il. 7
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, 
Wyd. Alfa, 1983, s. 126.



213„Dom swych marzeń” sięga po miano domu współczesnego rolnika

Nawiązuje on do wzorów architektury ludowej regionu Orawy i stanowi bardzo 
udany przykład rozwiązań, wykorzystujących dorobek budownictwa regionalnego. 
Jest to dom parterowy z poddaszem mieszkalnym i całkowicie podpiwniczony. 

Il. 11. Widok aksonometryczny chałupy z il. 9
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, Wyd. Alfa,  
1983, s. 129.

Il. 9a, 9b. Rzuty parteru i poddasza chałupy wg proj. Z. Włodeckiego
Źródło: Buduję własny dom,poradnik, Wyd. Alfa, 1983,  s. 131.

Il.10a, 10b. Elewacje chałupy z il. 9
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, Wyd. Alfa, 1983, s. 130.
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Mieszkanie dla siedmioosobowej rodziny składa się z zespołu dla pierwszego 
pokolenia – 4 pokoi, kuchni, łazienki i wydzielonego wc – oraz zespołu dla dru-
giego pokolenia – pokoju, kuchni i łazienki. Garaż, część gospodarczo-techniczna  
i garderoba gospodarcza (śluza brudu) znajdują się w piwnicy. Podstawowe dane  
powierzchniowe i kubatura:

powierzchnia użytkowa 145,0 m2,
powierzchnia całkowita 337,0 m2,
kubatura 1062,0 m3.
System realizacji tradycyjny. Ściany piwnic ze żwirobetonu, ściany ze-

wnętrzne z cegły kratówki, ściany wewnętrzne z cegły pełnej i dziurawki. Stro-
py „DZ-3” lub „T-27”. Dach czterospadowy, krokwiowo-płatwiowy, pokryty 
płytami azbestowo-cementowymi, barwionymi. Właściwszym byłoby raczej by 
był pokryty, jak tradycja nakazuje, gontem lub dranicami. Zaopatrzenie w wodę  
z własnego ujęcia, odprowadzenie ścieków do lokalnego zbiornika, ogrzewanie  
z kotłowni wbudowanej. 

Ten sam autor, architekt Z. Włodecki, zaprojektował w tym samym Krakowskim 
Biurze Projektowym budynek oznaczony w cytowanym Poradniku numerem 29 
(il. 12ab-15). Jest to dom wolno stojący, parterowy, całkowicie podpiwniczony,  
z poddaszem mieszkalnym. Mieszkanie dla siedmioosobowej rodziny składa się 
z zespołu dla pierwszego pokolenia – 5 pokoi, kuchnia i łazienka oraz zespołu dla 
drugiego pokolenia – 1 pokój, kuchnia i łazienka. Garaż, garderoba gospodarcza 
(śluza brudu), wc i pomieszczenia gospodarczo-techniczne znajdują się w piwnicy. 
Podstawowe dane charakteryzujące budynek to:

powierzchnia użytkowa 154,0 m2,
powierzchnia całkowita 370,0 m2,
kubatura 1069,0 m3.
System realizacji tradycyjny. Ściany piwnic ze żwirobetonu, ściany ze-

wnętrzne z cegły kratówki , ściany wewnętrzne z cegły pełnej i cegły kratówki. 
Stropy „DZ-3 lub „T-27”. Dach dwuspadowy, krokwiowo-kleszczowy, pokry-
ty płytami azbestowo-cementowymi barwionymi. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku, właściwszym byłoby raczej by pokryty był, jak tradycja nakazuje, 
gontem lub dranicami. Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia, odprowadzenie 
ścieków do lokalnego zbiornika, ogrzewanie z kotłowni wbudowanej. Autor pod-
kreśla walory budynku polegające na mnogości wielofunkcyjnych pomieszczeń 
gospodarczych, między innymi tzw. letniej kuchni oraz garderoby gospodarczej 
(śluzy brudu) służącej do zmiany odzieży. Uwagę zwraca korzystne usytuowanie 
u jednej z sypialń okna od strony podwórza, a okien kuchni – od strony ulicy  
i od strony wjazdu, a także oddzielenie półpiętrem części mieszkalnej dla drugie-
go pokolenia (dziadków). 
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Il. 12a, 12b. Rzuty parteru i poddasza chałupy wg proj. Z. Włodeckiego
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, Wyd. Alfa, 1983, s. 135.

Il. 13a, 13b. Rzut piwnic i elewacja boczna chałupy z il. 12 
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, Wyd. Alfa, 1983, ss. 134-135.

Il. 14a, 14b.  Elewacje chałupy z il. 12
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, Wyd. Alfa, 1983, s. 134. 
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Ma to jeszcze dodatkowy walor, że mieszkanie można w sezonie urlopowym wy-
korzystać jako kwaterę dla letników. Dom zatem wydaje się być najbardziej od-
powiedni dla regionów górskich i podgórskich. Na innych obszarach może być 
budowany po przystosowaniu do warunków miejscowych. Ta konstatacja autora 
projektu potwierdza jego znajomość odmienności kulturowych różnych regionów 
charakteryzujących krajobrazy obszarów wiejskich i zasługuje na uznanie. 

Jak podkreślono, wszystkie te budynki zaprojektowane zostały przez archi-
tektów zatrudnionych w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wiejskiego  
w Krakowie. Oznacza to, że źródłem pozyskania właściwych projektów budyn-
ków dla wsi mogą być także i są Państwowe Biura Projektowe. One też wyda-
ją katalogi tych projektów rozpowszechniane wśród potencjalnych inwestorów. 
Nie są one wszakże jedynym źródłem przydatnych dla tej grupy użytkowników, 
właściwych pod względem rozwiązań funkcjonalnych, jak i formy architektonicz-
nej, informacji. Do nietypowego rodzaju rozpowszechniania wiedzy na te tematy 
jest przypadek pabianickiego muzeum.

W 1985 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi 
zleciła Instytutowi Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej wykonanie 
projektu koncepcyjnego wzorcowych zagród dla gospodarstw o powierzchni 
upraw 2-5 ha oraz ca 10 ha. Zlecenie wykonania tego zadania dyrekcja Instytutu 
powierzyła Zespołowi Projektowania Architektury wsi w składzie:

architekt Marian Magdziak – kierownik zespołu,
architekt Małgorzata Juszczak-Miałkowska,
architekt Roman Wieszczek. 

 

Il. 15. Widok perspektywiczny chału-
py z il. 12
Źródło: Buduję własny dom, poradnik, 
Wyd. Alfa, 1983, s. 133.
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Zakres projektu miał obejmować wszystkie elementy zagrody a więc poza bu-
dynkiem mieszkalnym na działce powinny znajdować się: budynek inwen-
tarski ze stanowiskami dla 20 krów, 4 kojcami dla cieląt, z pomieszczeniami 
pomocniczymi, jak: paszarnia, magazyn pasz treściwych i okopowych, prze-
chowalnia mleka, dyżurka i izolatka, stodoła, spichlerzyk, garaż/wiata/maga-
zyn i urządzenia towarzyszące, takie jak: silosy wieżowe, gnojownia, zbiornik  
na gnojownię, śmietnik, ładowacz obornika, wybieg, paśnik. Forma opraco-
wania – wszystkie rysunki wykonane w skali 1:100, a plan zagospodarowania  
w skali 1:500, powinny być naklejone na planszach, a dodatkowo należało wyko-
nać makietę w skali 1:500. Projekt, po jego wykonaniu, przekazany został przez 
zleceniodawcę do Miejskiego Muzeum w Pabianicach jako eksponat służący do 
promowania racjonalnego zagospodarowania działki zagrodowej i kształtowania 
architektury budynków dopasowanej do kulturowych tradycji regionu. Wyjątko-
wo w tym przypadku odstąpiono od zasady pokazania tylko projektu budynku 
mieszkalnego, który jest zasadniczym przedmiotem tej książki, ale ze względu na 
unikalność tego zlecenia i jego celu, wzbogacono zakres informacji, pokazując 
go na tle całej zabudowy działki siedliskowej, nie wnikając jednak w szczegóły 
dotyczące rozwiązań funkcjonalnych zabudowy gospodarczej (il. 16). 

Il. 16. Projekt przestrzennego zagospodarowania działek zagrodowych  
wg proj. Zespołu w składzie: M. Magdziak, M. Juszczak-Miałkowska, R. Wieszczek
Źródło: Archiwum Instytutu AiU PŁ w Łodzi.
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Il. 17a, 17b. Rzuty parteru i poddasza budynku  
z il. 16
Źródło: Archiwum Instytutu AiU PŁ w  Łodzi. 

Il. 18a, 18b, 18c, 18d. Elewacje chałupy z il. 16
Źródło: Archiwum Instytutu AiU PŁ w Łodzi.

Il. 19. Fotografia makiety z il. 16. Makietę wykonał student IAIUPŁ Włodzimierz Witkowski
Źródło:. Archiwum Instytutu AiU PŁ w Łodzi.
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Główne jednak zainteresowanie będzie zwrócone na budynek mieszkalny  
i jego szczegółowy opis (il. 18abcd-19). Budynek mieszkalny zawiera program 
użytkowy dostosowany do specyfiki życia na wsi. Jest to budynek parterowy, 
podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, kryty dachem drewnianym stromym, 
dla rodziny trzypokoleniowej z wyraźnym wydzieleniem części mieszkalnej dla 
dziadków. Część ta zawiera osobne wejście, kuchnię, sypialnię oraz łazienkę. 
Mały korytarzyk łączy mieszkanie dziadków z mieszkaniem rodziny prowadzą-
cej gospodarstwo. Przy wejściu głównym do budynku przewidziano specjalne 
pomieszczenie higieniczne zwane „śluzą brudu”, wyposażone w umywalkę oraz 
szafę na ubranie. W podpiwniczeniu budynku przewidziano skład opału, kotłow-
nię, suszarnię, wc oraz 3 piwniczki. Na poddaszu zaprojektowano sypialnię dla 
rodziców, pokoje dla dzieci i łazienkę z wydzielonym wc4.

Lata bezpośrednio po wydarzeniach sierpniowych 1980 roku i rozbudzeniu 
nadziei wśród całego społeczeństwa na budowanie bardziej otwartej polityki pań-
stwa zapewniającej wyzwolenie tłamszonej przez dziesięciolecia swobody dzia-
łania w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego, wyzwoliły nowe 
energetyczne inicjatywy. Rolnicy poczuli, że wreszcie i dla nich nadchodzą cza-
sy na realizację śmielszych inicjatyw na polu indywidualnego, nieskrępowanego 
zakazami, rodzinnego gospodarowania ziemią. Powszechną stawała się potrzeba  
powiększania areału upraw, po to by zaspokoić rosnące potrzeby bytowe rodziny, 
ale także produkować nadwyżki na sprzedaż na uwalniającym się rynku. Można 
chyba z powodzeniem zaliczyć ten okres do narodzin nowego zjawiska wyzwa-
lania się mieszkańca wsi ze statusu chłopa wegetującego na skraju ubóstwa 
socjalnego do statusu rolnika zapewniającego mu w miarę dostatnie życie,  
niczym nie różniącego od statusu mieszkańca miasta, ideału którego nigdy 
dotąd nie zdołał osiągnąć. Właśnie w tym czasie na wsi zaczęły pojawiać się  
coraz częściej nowe budynki mieszkalne, bardziej niż powszechnie krytykowane 
pudełka z betonu, harmonizujące z kulturową spuścizną regionalnego budownic-
twa wiejskiego. W tej samej wsi Wielącza, w której już autor zaprojektował po-
kazany wcześniej budynek mieszkalny nawiązujący w formie do miejscowych 
tradycji, zdarzyło mu się zaprojektować jeszcze jeden, znacznie bogatszy pod 
względem użytkowym jednorodzinny, trzypokoleniowy budynek mieszkalny. 
Jest to budynek parterowy, całkowicie podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, 
pokryty dachem stromym w konstrukcji drewnianej (il. 20ab-22). Osobne wej-
ście prowadzi do części mieszkalnej pokolenia ustępującego. Jest to mieszka-
nie o powierzchni użytkowej 34 m2 składające się z sypialni, kuchni z dostępem  
z niej do malutkiej spiżarenki. Dopełnia program łazienka wyposażona w krótką 
wannę, którą można zastąpić prysznicem, bardziej bezpiecznym w użyciu przez 
ludzi w podeszłym wieku, umywalkę i sedes. 
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Obok niej wygospodarowano mały schowek, dostępny z przedpokoju. Resztę 
części parterowej wypełniają 2 obszerne pokoje, równie obszerna, wedle zwy-
czaju, kuchnia – miejsce pierwszych kontaktów – z dostępną z niej spiżarenką, 
łazienka i komunikacja, należące już do rodziny gospodarza. Na poddaszu wy-
gospodarowano 4 pokoje sypialne dla licznej rodziny, łazienkę, wydzielony wc 
oraz pomieszczenie gospodarcze/strych. Z poziomu terenu prowadzi wejście 
do piwnicy, w której znajduje się kuchnia letnia/pralnia wyposażona w trzon  

Il.20 a, 20b. Rzuty parteru i poddasza chałupy St. Magdziaka we wsi Wielącza-Kolonia pow. Za-
mość. Autor: M. Magdziak
Źródło: archiwum własne autora.

Il. 21a, 21b, 21c, 21d. Elewacje chałupy z il. 20. Autor: Marian Magdziak
Źródło:  archiwum własne autora.
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kuchenny, pomieszczenia na opał, kotłownia, hydrofor i cztery piwnice. Łączna 
powierzchnia tego mieszkania wynosi 153 m2.
Podstawowe dane charakteryzujące budynek:

powierzchnia użytkowa 187,0 m2,
powierzchnia całkowita 399,0 m2,
kubatura budynku 1137,0 m3.

Konstrukcja budynku. Ławy fundamentowe z betonu żwirowego. Mury 
piwnic z cegły ceramicznej pełnej, alternatywnie z pustaków „Alfa”. Grubość 
murów: 25 cm i 38 cm. Ściany zewnętrzne parteru typu warstwowego grubo-
ści 41 cm z cegły kratówki lub z bloczków gazobetonowych i cegły kratówki  
(25 cm ściana + 4 cm pustki powietrznej ewentualnie wypełnionej materiałem 
izolującym termicznie, np. styropian) + 12 cm ściana zewnętrzna z cegły kratówki. 
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne grubości 25 cm z cegły ceramicznej pełnej. 
Stropy typu „Kleina” na belkach stalowych NP-16. Konstrukcja poddasza/dachu 
kleszczowo-płatwiowa. Dach stromy kryty blachą stalową. Schody żelbetowe – 
wylewane. Izolacja termiczna poddasza z płyt styropianowych i wełny mineralnej 
i płyt pilśniowych miękkich. Zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia, odprowa-
dzenie ścieków do lokalnego zbiornika, ogrzewanie z kotłowni wbudowanej. Przy 
tak rozbudowanej funkcji i bogactwie pomieszczeń udało się jednym kominem 
z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi obsłużyć cały ten dom. Kiedy po 
wybudowaniu domu i oddaniu go do użytku autor odwiedził gospodarzy, usły-
szał pochlebne opinie o trafnym wyborze koncepcji domu trzypokoleniowego. 
Najcenniejsze pochwały wyrażane były przez dziadków, którzy zapewniali o do-
zgonnych modłach słanych do Niebieskiego o zdrowie dla autora projektu. Nie 
spodziewali się bowiem, że starość dane im będzie spędzać w tak komfortowych 
warunkach samodzielnego, niekrępującego nikogo, mieszkanka. Dzisiaj, mija już 

Il. 22. Rzut piwnic chałupy z Il.20. 
Autor: Marian Magdziak
Źródło: archiwum własne autora.
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ponad trzydzieści lat od wybudowania tego domu, a służy on w dalszym ciągu 
w niezmienionej funkcjonalnej i użytkowej postaci. Dawni staruszkowie prze-
nieśli się już na łono Abrahama, a ich prawowici następcy naturalną koleją losu 
przekazali swoje „lary i penaty” swoim następcom, sami przyjmując status dziad-
ków. Nowi właściciele wyposażyli dom w nowoczesne instalacje, wśród których 
specjalne podkreślenie należy się ogniwom fotowoltaicznym widocznym na  
dachu, wprzęgniętym w tym przypadku do przygotowania ciepłej wody użytko-
wej. Patrząc na zdjęcie tego domu (il. 21d) zgodzić się chyba wypada ze słowami 
Jana Sabiniarza, architekta projektującego piękne domy dla Borów Tucholskich: 
obecność domu w krajobrazie powinno zdradzać nie jego bryłę, komin, dach na-
trętnie zarysowujące się w przyrodzie, lecz wysokie drzewa, w cieniu których za-
gnieździł się dom5. Można bez przesady zaryzykować stwierdzenie, że na tym 
gospodarstwie nie gospodaruje już dawny chłop, ale rolnik z prawdziwego 
zdarzenia, a dawna chałupa chłopska ustąpiła bezpowrotnie miejsca tym 
sposobem domowi współczesnego rolnika. Obecny dziadek, a wcześniejszy in-
westor tego domu żałuje tylko nostalgicznie, że pozbył się starej chałupy, w której 
się urodził, dorastał i przez jakiś czas mieszkał, zostawił w niej tyle wspomnień 
przed przeprowadzką do nowego domu. Czuje się tak po prostu, po ludzku, jakby 
jej wyrządził wielką przykrość, nie pozwalając i jej doczekać się naturalnej śmier-
ci – ze starości.

Po 40. latach od czasu, kiedy dziadkowie wybudowali nowy dom i rozebra-
li starą chałupę pamietającą jeszcze ich pańszczyźnianych przodków, wnukowie 
przystąpili do wznoszenia, już nie chałupy, ale współczesnego domu dla rolnika 
(il. 23-25). Był rok 1996. Poproszono już wtedy architekta, rezygnując z inwencji 
miejscowych cieśli, którzy budowali chałupy wiejskie, o zaprojektowanie domu 
ich marzeń. Jakie to były marzenia? Nie były one zbyt wygórowane. Nie miał to 
być dom trzypokoleniowy z obowiązkowym organicznym wydzieleniem części 
domu dla ustępującego pokolenia, ale też nie eliminujący zupełnie tej funkcji. 
Zbyt silne były związki rodzinne w rodzinie inwestorów, by pozwolić na całko-
wite wyizolowanie „staruszków” z rodzinnego współżycia. Nie chcąc wchodzić 
w socjologiczną ocenę tej decyzji wydaje się jednak, że taka postawa inwestorów 
w stosunku do ustępującego pokolenia, zawiera w sobie znaczące wartości emo-
cjonalne. Jakie? Pozostawić je trzeba ocenie zainteresowanych tą książką. Faktem 
jest natomiast, że staruszkowie mieliby swój kącik, ale ściśle zintegrowany  
z życiem pozostałych członków rodziny. Silnie zaakcentowana była potrzeba 
posiadania dużej kuchni, zwyczajowo pełniącej funkcje wszelakie, od przygo-
towywania i spożywania w niej posiłków, na wszelkich pierwszych kontaktach  
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Il. 23. Rzut parteru chałupy  M. i J. Gozdeckich 
we wsi Wielącza, pow. Zamość. Autor 
projektu M. Magdziak
Źródło: archiwum własne autora.

Il. 24a, 24b. Elewacje od strony podwórza i od strony drogi chałupy z il. 23. Autor: M. Magdziak
Źródło: archiwum własne autora.

         Il. 25. Fotografia zrealizowanego budynku z il. 23. Foto: M. Magdziak



224 Rozdział 10

z bliższym i dalszym sąsiedztwem, skończywszy. Pożądanym było posiadanie  
bezpośredniego kontaktu ze spiżarenką. W bezpośrednim sąsiedztwie sieni po-
winno być zlokalizowane pomieszczenie na roboczą odzież wyposażone w małą 
wanienkę, z miejscem na pralkę; z niego wejście do garażu wbudowanego w obrys 
budynku. Dalsza część budynku, wyizolowana od sieni drzwiami i małym koryta-
rzykiem, prowadziłaby do zasadniczej części mieszkalnej, w której będą wejścia 
do dużego pokoju dziennego, dostępnego także z kuchni, do pokoju sypialnego 
dla dziecka i dostępnego półpiętra z pokojem dla „staruszków”. To półpięterko 
pojawiło się już w trakcie budowy domu, kiedy „podpuszczeni” przez dalekich 
krewnych gospodarze ulegli ich namowom na wprowadzenie częściowego choć-
by podpiwniczenia budynku dla wygospodarowania piwniczki. Projektant, czyli 
autor tej książki, przestrzegał inwestora przed uleganiem tym namowom, zdając 
sobie sprawę z grożącego podtapiania piwniczki w czasach wczesnojesiennych  
i wiosennych, nie mówiąc o silnych opadach atmosferycznych w pozostałych  
sezonach. Działka bowiem, leżąca w sąsiedztwie podmokłych łąk i strumyka  
narażana była od wieków, czyli od wspomnianych informacji o istnieniu wsi 
Wielącza w dokumentach pochodzących z początku XV wieku (1425), na pod-
topienia kopanych piwnic, budowanych na działkach zagrodowych przez gospo-
darzy miejscowych. W pierwotnym bowiem projekcie pokój dla staruszków do-
stępny był z przedpokoju prowadzącego do pozostałych pomieszczeń. Ta zmiana  
burzyła w zasadniczy sposób architekturę ogrodową budynku, którą autor próbo-
wał poprawić zaprojektowanym ogródkiem zimowym, małą szklarnią, pełniącą 
rolę popularnych w tamtych stronach gruntowych rozsadników instalowanych  
w okresach wiosennych i krytych prymitywnymi szczątkami, pozostawianych  
po przebudowach, okien. Ta szklarenka miała też spełniać dodatkową rolę bufo-
ra cieplnego „wpychającego” nagrzane południowym słońcem powietrze do po-
koju zlokalizowanego na półpiętrze. Na etapie projektowania budynku strych 
pozostawiony został bez zagospodarowania go innymi pomieszczeniami. Miał on 
nadawać domowi uzupełniającego uroku wraz ze skarbami przeszłości, które zde-
tronizowane przez teraźniejszość, wracały po latach na godne miejsce, otoczone 
pietyzmem i szacunkiem. Z tymi skarbami miałby mieć bezpośredni kontakt ten, 
kto by zajmował urządzany już obecnie pokoik w wysuniętym od lica południo-
wej strony, ryzalicie. Konstrukcja budynku. Ławy fundamentowe z betonu żwiro-
wego. Mury fundamentowe i piwniczki z cegły ceramicznej pełnej, alternatywnie 
z pustaków „Alfa”. Grubość murów: 25 cm i 38 cm. Ściany zewnętrzne parteru 
typu warstwowego grubości 41 cm z cegły kratówki lub z bloczków gazobeto-
nowych i cegły kratówki (25 cm ściana + 6 cm pustki powietrznej wypełnio-
nej materiałem izolującym termicznie, np. styropian) + 12 cm ściana zewnętrzna  
z cegły kratówki. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne grubości 25 cm z cegły  
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ceramicznej pełnej. Stropy typu „Kleina” na belkach stalowych NP-16. Konstruk-
cja poddasza/dachu kleszczowo płatwiowa. Dach stromy kryty blachą stalową. 
Schody drewniane. Izolacja termiczna poddasza z płyt styropianowych i wełny 
mineralnej oraz płyt pilśniowych miękkich. Zaopatrzenie w wodę z własnego 
ujęcia, odprowadzenie ścieków do lokalnego zbiornika, ogrzewanie z kotłowni 
wbudowanej w pomieszczeniu pod schodami. Architektura budynku nawiązuje 
do tradycyjnych form budownictwa ludowego występującego powszechnie na 
terenie szeroko pojętej Zamojszczyzny. Autor korzystał z naukowych studiów na 
tradycyjnym budownictwem ludowym tamtego terenu prowadzonych przez Jana 
Góraka i zawartych w jego książce pt. „Regionalne Formy Architektury Lubelsz-
czyzny Na Tle Zagadnień Osadniczych”6.

Na trasie z Puław do Zwolenia natrafił autor na ciekawy w formie architek-
tonicznej budowany dom jakiegoś bogatszego gospodarza. Otaczało go szerokie 
pole, widać gospodarz zakładał nowe gospodarstwo, wokoło żywej duszy, nie 
było sposobu zapytać kogokolwiek o to, kto ten dom buduje i dla jak dużego go-
spodarstwa. Dom o rozbudowanym obrysie rzutu, murowany, parterowy z bardzo 
wysokim dachem czterospadowym w formie rozrzeźbionej, tak z uwagi na jego 
rozmiary, jak i zastosowanie półpoziomego rozkładu pomieszczeń, sugerował bo-
gaty program funkcjonalny. Należało przypuszczać, że autorem projektu musiał 
być architekt i to znający tradycje budownictwa ludowego ukształtowane w tym 
regionie (il. 26).

Il. 26. Fotografia domu mieszkalnego na trasie Radom – Puławy. Foto: M. Magdziak



226 Rozdział 10

Na początku lat 90. autor zaprojektował dom na obrzeżach Zwierzyńca we  
wsi Rudka dla gospodarza zajmującego się sadownictwem i pszczelarstwem  
(il. 27ab-30). Wedle życzeń inwestora dom miał się składać z dwu części: miesz-
kanie dla gospodarza i dwu niezależnych samodzielnych małych mieszkań  
dla rezydentów. Mieszkania dla nich powinny być wyposażone we wnękę  
kuchenną do przygotowywania najprostszych potraw oraz łazienkę. 

Il. 27a, 27b. Rzuty parteru i poddasza domu mieszkalnego w Zwierzyńcu wg proj. M. Magdziaka
Źródło: archiwum własne autora.



227„Dom swych marzeń” sięga po miano domu współczesnego rolnika

Il. 28. Rzut piwnic domu mieszkalnego z il. 27. Autor: M. Magdziak 
Źródło: archiwum własne autora. 

Il. 29. Elewacje domu mieszkalnego z il. 27. Autor: M. Magdziak
Źródło: archiwum własne autora.

Il. 30. Fotografia zrealizowanego budynku z il. 27.  
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Wejścia do tycich mieszkań powinny być wydzielone, chociaż wewnętrzne po-
łączenie z mieszkaniem gospodarza – zalecane, a to z uwagi na umożliwienie  
spożywania posiłków w salonie albo w pomieszczeniu zbiorów w piwnicy.  
Do budynku powinien być dobudowany garaż powiązany przedsionkiem z miesz-
kaniem gospodarza. Inwestor chciał mieć dom drewniany, nawiązujący w swoim 
wyglądzie architektonicznym do form miejscowej architektury ludowej. Projekt  
powstawał w ścisłej współpracy z autorem w fazie projektu koncepcyjnego  
i rysunków wykonawczych.7 Konstrukcję drewnianą budynku wykonywała ekipa 
górali biegła w charakterystycznej budowie domów góralskich w formie skrzyni, 
odpornej na działanie silnych górskich wiatrów. Nie bez apodyktycznego wpły-
wu wykonawców powstała nazbyt stroma, w porównaniu z projektem, konstruk-
cja dachu, bardziej przypominająca stromiznę dachów chałup góralskich. Część 
drewnianą budynku osadzono na mocnej konstrukcji ceglanych ścian podpiw-
niczenia licowanych od zewnątrz bloczkami kamienia z pobliskiego Józefowa, 
niegdyś bardzo popularnego materiału do budowy murowanych ścian zewnętrz-
nych budynków i ogrodowych piwnic. Strop nad piwnicą – w konstrukcji beto-
nowej, stropy nadziemnej części – drewniane. Dach ocieplony płytami z wełny 
mineralnej i pokryty blachą falistą. Do budynku dobudowany jest garaż na dwa 
samochody osobowe. Wejście do niego z przedsionka prowadzącego do części 
mieszkalnej gospodarza. Osobne wejście przewidziano do mieszkań letników. 
Na całkowitą powierzchnię użytkową budynku wynoszącą – 209,50 m2 składają 
się: powierzchnia użytkowa mieszkania gospodarza wynosząca 155,90 m2. I dwa 
mieszkanka dla letników – 28,70 m2 + 24,90 m2 – łącznie – 53,60 m2. 

Wszystkie przedstawione w tym rozdziale projekty domów mieszkalnych dla 
rolników spełniają w mniejszym lub większym stopniu te wymagania użytkowe 
stawiane im jeszcze w Programie PR-5. Świadczą o tym załączone do niniejszego 
zbioru niektóre z tamtych opracowań, ale także i te zaprojektowane w okresie 
późniejszym. Należy w tym miejscu raz jeszcze podkreślić, że zasiane ziarno, 
chociaż nie zaowocowało w całości, zdołało zapłodnić nowszymi ideałami rzesze 
architektów i sympatyków zabudowy terenów wiejskich. Bezkrytyczne zapatrze-
nie się w projekty typowe budynków jednorodzinnych dla ludności miejskiej oka-
zało się być ślepym zaułkiem w poszukiwaniu przez rodzinę chłopską miejskiego 
modelu zamieszkania. Wybór z katalogów projektów typowo miejskich prowa-
dził, w zdecydowanej większości przypadków, do nieudolnego przekształcania  
mieszkania dla potrzeb rodziny wiejskiej, z tragicznymi tego skutkami dla wy-
glądu wiejskiego krajobrazu, nie wspominając o niedogodnościach użytkowych  
samego mieszkania. O tych niedogodnościach wynikających z nieracjonalnych 
adaptacji projektów typowych wspomina znany nam już z poprzednich rozdziałów 
T. Kachniarz w artykule p t. „Mieszkanie Rolnika” zamieszczonym w miesięczni-
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ku Architektura numer trzeci (425) – maj-czerwiec 1985 r.8 Wszystkie te projek-
ty i realizacje ocierają się już o koniec XX wieku. Tak więc marzenia młodych 
pokoleń mieszkańców wsi wyrażone w listach zawartych w książce pod tytułem 
„Od chłopa do rolnika” o czasach wyzwalania się z uwłaczającej godności ludz-
kiej pozycji chłopa nadchodzić zaczęły a wraz z nim odchodzi w przeszłość,  
chociaż jeszcze nie w niepamięć, nazwa „chałupa”, ustępując miejsca właściwej 
dla współczesnego rolnika nazwie – „dom”.

Przypisy
1 Artur Nadolski, Klementyna Roszkowska, Aleksander Skórski, Jan Jonas-Szatański, 

Stefan Waiss, Miriam Wiśniewska, Buduję własny dom. Wydawnictwo „Alfa”, War-
szawa 1983.

2 Ibid., s. 5.
3 Franciszek Piaścik, Wiesław Wieczorkiewicz, Jerzy Wiśniewski, Regionalna Archi-

tektura Budynków Wiejskich. Politechnika Warszawska, Instytut Architektury i Pla-
nowania Wsi, Warszawa 1978. 

4 Projekt koncepcyjny wzorcowych zagród dla gospodarstw o powierzchni upraw 2-5 
ha oraz 10 ha. Politechnika Łódzka Instytut Architektury i Urbanistyki. Łódź 1985 
(maszynopis).

5 Jan Sabiniarz, Architektura Borów Tucholskich. Towarzystwo Miłośników Borów 
Tucholskich, Bydgoszcz 1994.

6 Jan Górak, Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień 
osadniczych. Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Zamość 1994.

7 Autorem projektu był architekt Marian Magdziak.
8 Tadeusz Kachniarz, Mieszkanie rolnika. Architektura numer trzeci (425) maj- 

czerwiec 1985, ss. 62-64.





231

Rozdział 11

Dom rolnika w pracach studenckich

Mimo nie do końca przeprowadzonego eksperymentu podjętego przez  
Instytut Kształtowania Środowiska w Warszawie w ramach tak zwanego Pro-
gramu Rządowego PR-5, na przełomie lat 70. i 80. nastąpiło wzmożone zainte-
resowanie problemami zapoczątkowanymi w tym programie. Dotyczyło to nie 
tylko instytucji zajmujących się ex definitione tymi zagadnieniami, ale wzrosło 
też zainteresowanie naukowców-architektów zajmujących się, na krajowych 
uczelniach architektonicznych, sprawami zagospodarowania obszarów wiejskich. 
Postacią odgrywającą niebagatelną rolę w tej dziedzinie był nadal Tadeusz Kach-
niarz, należący wtedy do ścisłego kierownictwa Programu, który już jako profesor 
włączył się w dydaktykę akademicką, najpierw w Instytucie przekształconym po 
latach w Wydział Architektury, Politechniki Białostockiej. Wspomagali go na tej 
niwie miejscowy profesor Witold Czarnecki, a także prof. Stefan Tworkowski. 
Popularnymi stały się w latach 90. organizowane przez tę uczelnię Konferen-
cje Naukowe w cyklu zatytułowanym: „Kierunki Planowania Przestrzennego  
i Architektury Współczesnej Wsi”. Gromadziły one naukowców i pracowników 
dydaktycznych ze wszystkich polskich uczelni architektonicznych, dzielących się 
swoim dorobkiem na tym polu badań. Wielu z nich nie ograniczało się do her-
metycznego gromadzenia tej wiedzy, ale także włączało się do jej propagowania, 
czy to w formie publikacji pokonferencyjnych, czy praktycznie wcielało swoje 
intelektualne przemyślenia w konkretnych projektach i fizycznych realizacjach. 

Te Białostockie Konferencje nie były odosobnionymi wydarzeniami, doty-
czącymi tematu kształtowania nowego oblicza polskiej wsi. Organizowały je tak-
że i pozostałe uczelnie architektoniczne w Polsce, a także instytucje, żywotnie 
zainteresowane kształtowaniem obrazu wsi polskiej. Do tych instytucji należały 
w latach 90. ubiegłego wieku: 

– Centrum Animacji Kultury, które przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka 
Kultury w Bydgoszczy zorganizowało w czerwcu 1997 roku w miejsco-
wości Swornegacie (Kaszuby) Konferencję pt. „Zasady Kształtowania 
Krajobrazu wsi i małych miast z uwzględnieniem tradycji lokalnej”, 

– Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST (Eu-
ropean Council for the Village And Small Town)1, istniejący od 1984 
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roku i pragnący działać dla dobra wiejskich krajobrazów kulturowych  
w Europie. Swoją aktywność przejawiał w organizowaniu konferencji  
i seminariów poświęconych wybranym problemom wchodzącym w zakres 
jego działalności. Sekcja Polska Ecovast, istniejąca od kwietnia 1990 roku, 
miała już poza sobą organizację kilku takich spotkań. 

Aktywnym uczestnikiem wydarzeń organizowanych przez te instytucje 
bywał autor, a więc ma prawo stwierdzić, że uczestnikami ich byli w więk-
szości architekci, reprezentujący środowiska naukowe i akademickie naszego 
kraju. Jest to o tyle ważne, gdyż właśnie na nich spoczywa ogromne zadanie i jedno- 
cześnie odpowiedzialność za rozpowszechnianie wiedzy na tematy wiejskie wśród 
młodych adeptów zawodu architekta. Na uczelniach, w których pracowali, byli 
promotorami wielu interesujących projektów, których tylko cząstkę prezentuje 
ta książka. Są to projekty domów dla rolników wykonywane przez studentów 
Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem autora 
oraz kilka projektów studentów Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej 
wykonanych pod kierunkiem profesora Tadeusza Kachniarza. Kiedy w 1978 roku  
autor został zaproszony przez dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki  
Politechniki Łódzkiej do przejścia z Biura Projektów do pracy w Instytucie, bez 
wahania przyjął propozycję kierowania Zespołem Projektowania Architektury 
Wsi. Zbiegło się to z równoczesną jego współpracą z Instytutem Kształtowania 
Środowiska w temacie Rządowego Programu PR-52. 

Wiele doświadczeń wynikających z tej owocnej współpracy z IKŚ-em zostało 
zaszczepionych współpracownikom w pracy dydaktycznej z młodzieżą studencką. 
Sprawa kształtowania wrażliwości studentów na zagadnienia zagospodarowania 
obszarów wiejskich w takich kwestiach, jak: zróżnicowanie krajobrazu wiejskie-
go w zależności od Kulturowych Regionów Kraju i wynikającej z tego przyjętej 
formy architektury budynku, specyfika rodzinnego życia rolnika i wynikającego 
z tego wpływu na budowę programu jego mieszkania, były naczelnym wyznacz-
nikiem w ocenie ich semestralnych prac. Pojawiły się bowiem nowe elementy 
programu tego budynku, jak problem rozwiązywania funkcji trójpokoleniowo-
ści, czy wprowadzenie do programu specjalnych pomieszczeń sanitarnych (śluza 
brudu), a ostatnio także nabrzmiały problem agroturystycznego wykorzystania 
domu mieszkalnego dla rolnika, zwłaszcza na trenach atrakcyjnych dla organi-
zowania turystyki i wypoczynku na obszarach wiejskich. Pokazany tu studencki 
projekt budynku mieszkalnego dla rolnika (il. 1-4) zawiera w sobie wszystkie  
te nowe funkcje: posiada dwa wejścia do budynku, jedno od strony podwórza, przy 
nim śluza brudu na zmianę roboczego ubrania, a nawet na kąpiel pod prysznicem 
po brudnej robocie w budynkach gospodarskich i drugie – paradne z podcienia 
wspartego na beczkowatej kolumnie. 
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Il. 1. Rzut parteru domu mieszkalnego projektu studenta VI semestru  1998 r. – Krzysztofa  
Kaczmarowicza, wykonany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Źródło: archiwum własne autora.

Il. 2. Rzut poddasza z il. 1
Źródło: archiwum własne autora.
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Il. 3. Elewacje domu mieszkalnego z il. 1

Il. 4. Widok perspektywiczny domu z il. 1 
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Z obszernej sieni prowadzą wejścia do samodzielnego mieszkanka dla dziadków 
(trzecie pokolenie) i do pomieszczeń mieszkalnych gospodarzy (pokój dzienny, 
kuchnia, pokój rodziców). Osobne łazienki towarzyszą zespołowi pomieszczeń dla 
dziadków i gospodarzy. Z pokojem dziennym powiązany jest ogród zimowy. Podsta-
wowe artykuły do przyrządzania potraw magazynowane są w spiżarence dostępnej  
z kuchni. Na poddaszu wygospodarowano trzy pokoje mieszkalne i łazienkę, dostępne 
z obszernego hallu. W sezonie letnim pomieszczenia mieszkalne mogą być przezna-
czone na wynajem dla letników, którzy mogą korzystać z przygotowywanych dla nich 
posiłków. W ten sposób, oprócz opłaty za wynajem pokoi, gospodarz może czerpać 
dodatkowy dochód z prowadzenia wyżywienia przygotowywanego na bazie swoich 
własnych produktów. Wyczulony na traktowanie architektury nawiązującej do tra-
dycyjnych form ludowego budownictwa student zaprojektował budynek odpowiedni  
w formie dla Kulturowego Regionu Lubelskiego. Trzeba bowiem zaznaczyć, że studen-
ci są zobowiązani w trakcie przygotowywania projektu semestralnego do zapoznania 
się z odpowiednią literaturą przedmiotu i przedstawienia wyników studiów w części 
opisowej projektu. Do zakresu opracowania należy także wykonanie projektu zago-
spodarowania działki zagrodowej z uwzględnieniem na niej miejsca rekreacji i wy-
poczynku dla letników. Miejsce to powinno być wydzielone odpowiednim ukształto-
waniem zieleni, izolującej tę cześć działki przed ewentualnym przykrym sąsiedztwem  
zabudowy gospodarskiej. 

Inny projekt studencki (il. 5ab-6ab), przeznaczony dla rolnika prowadzącego 
gospodarstwo indywidualne z myślą wykorzystania jego rozbudowanego progra-
mu użytkowego dla celów rekreacyjnych, tym razem na terenie Regionu Mazur-
sko-Mazowieckiego, atrakcyjnego niewątpliwie ze względu na jego walory kra-
jobrazowe, obejmuje rozwiązanie funkcjonalne podobne do pokazanego wyżej.  
Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od strony zabudowy gospodarskiej, 
drugie – paradne od strony wiejskiej drogi. Na przecięciu obu tych wejść znajduje 
się obszerna sień, rozprowadzająca do reszty pomieszczeń mieszkalnych. Na par-
terze jest możliwość zagospodarowania części pomieszczeń z przeznaczeniem na 
mieszkanie dla dziadków. 

Pozostała część powierzchni parteru przeznaczona jest do użytkowania 
przez rodzinę gospodarza. Na poddaszu wygospodarowano pięć pokoi mieszkal-
nych, które w całości lub częściowo, zależnie od wielkości rodziny, może być 
wykorzystywana przez letników. Podobnie jak w przypadku poprzednim letnicy 
mogą korzystać z całodziennego wyżywienia, oferowanego im przez gospodarzy.  
Ze względu na wysoki dach dwuspadowy, osadzony na obszernym rzucie budyn-
ku, zaproponowano jeszcze dwa namiotowe pokoiki pod samą kalenicą dachu.  
Przed przystąpieniem do projektowania budynku student musiał podjąć decyzję 
odnośnie do wyboru regionu kulturowego, w którym dom ma być zbudowany.  
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Il. 5a, 5b. Ruty parteru i poddasza domu mieszkalnego  wg projektu studenta VI-go  sem. 1998 
r. – Witolda Kamińskiego – wykonany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Łódzkiej
Źródło: archiwum własne autora.
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Z załączonej wizualizacji wynika, że gruntownie poznał cechy architektury  
Regionu Mazursko-Mazowieckiego i zastosował je w swoim rozwiązaniu z ko-
rzyścią dla formy budynku.

Il. 6a, 6b. Widoki perspektywiczne domu mieszkalnego z il. 5
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O ile w dwu przedstawionych projektach studenckich funkcje agroturystyczne 
nie są zdecydowanie wydzielone i raczej organizuje się udział poszczególnych po-
mieszczeń w pełnieniu tego rodzaju funkcji, to kolejny projekt studencki (il. 7-10) 
wyraźnie wydziela je w postaci odrębnej funkcjonalnie bryły. 

Il. 8. Rzut piętra z il. 7

Il. 7. Rzut parteru domu mieszkalnego wg projektu studenta VI sem. 1998 r. – Grzegorza Rybaka,  
wykonany w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
Źródło: archiwum własne autora.
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Il. 9. Widok perspektywiczny domu mieszkalnego z il. 7

Il. 10. Elewacje domu mieszkalnego z il. 7
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Są to jakby dwa odrębne budynki potraktowane także odmiennie co do architekto-
nicznego wyrazu. Wydaje się jakby autor zamierzał wyraźnie zaznaczyć wyborem 
odpowiedniej stylistyki, dla kogo każda z tych części budynku jest przeznaczona. 
Część przykryta czterospadowym dachem czyni umizgi w stronę tradycyjnej archi-
tektury budynków wiejskich i jednocześnie wyraża tradycyjne upodobania gospoda-
rza domu, a druga, swoją modernistyczną formą, kusi „mieszczucha”, potencjalnego 
letnika, który dopiero po kilkutygodniowym pobycie w gospodarstwie agrotu-
rystycznym nabędzie, być może, upodobania do tradycyjnych wzorów budow-
nictwa ludowego. Jest to już dom zaprojektowany dla rolnika prowadzącego  
gospodarstwo rolne o pokaźnym potencjale produkcyjnym, już nie gospodar-
stwo – minimum socjalnej egzystencji, ale gospodarstwo współczesnego rolnika.  
W planie da się wyróżnić trzy zasadnicze części: część główna środkowa prze-
znaczona dla rodziny gospodarza, po prawej stronie wejścia do budynku zapro-

jektowano osobne mieszkanko dla 
pokolenia ustępującego – dziad-
ków – nawet z osobnym wejściem  
z dworu/pola, pozostawiając jednak 
powiązanie wewnętrzne z resztą 
pomieszczań gospodarza. Funkcja 
agroturystyczna obejmująca po dwa 
mieszkanka na parterze i na piętrze 
– to trzecia część całej budowli.
Na poddaszu wygospodarowano 
szereg pokoi dla rodziny z możli-
wością wykorzystania niektórych  
z nich na potrzeby letników. 

Przechodząc do prezentacji 
projektów studenckich wykona-
nych w Instytucie Architektury Po-
litechniki Białostockiej pod kierun-
kiem prof. T. Kachiarza (il. 11-13), 

Il. 11. Rzuty parteru domów mieszkalnych  
wykonane przez studentów Wydziału  
Architektury Politechniki Białostockiej
Źródło: Tadeusz Kachniarz, Mieszkanie 
rolnika, (w:) Architektura, numer trzeci  
(425) – maj-czerwiec 1985, ss. 82-83. 
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Il. 12. Projekt domu mieszkalnego dla rolnika wykonany przez studenta Wydziału Architektury 
Politechniki Białostockiej
Źródło: Tadeusz Kachniarz, Mieszkanie rolnika, (w:) Architektura, numer trzeci  (425) – maj-czerwiec 
1985, ss. 82-83. 

Il. 13. Projekt domu mieszkalnego dla rolnika wykonany przez studenta Wydziału Architektury 
Politechniki Białostockiej
Źródło: Tadeusz Kachniarz, Mieszkanie rolnika, (w:) Architektura, numer trzeci  (425) – maj-czerwiec 1985, 
ss. 82-83.
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należy przedstawić jego przesłanki i zasady kształtowania mieszkania rolnika, które 
miały lec u podstaw projektów. Były nimi:

– rozwiązanie zespołu podstawowych, niejako ogólnych funkcji mieszkania
w jednym poziomie parteru, usytuowanych w miarę możliwości blisko poziomu 
ziemi;

– wyróżnienie w układzie mieszkalnym strefy „brudnej” (czarnej), obejmu-
jącej wejście gospodarcze, „śluzę brudu” położoną przy tym wejściu (z miejscem 
na robocze ubranie, na umycie z grubego brudu lub zmianę roboczego obuwia,  
z umywalką do brudnego mycia), wejście do piwnicy (będące także miejscem bru-
du ze względu na pomieszczony tam niezbędny podręczny warsztat, kocioł CO  
z opałem, podręczny skład warzyw itd.); 

– umieszczenie na styku stref „brudnej” i „czystej” obszernej kuchni z pod-
ręczną spiżarnią i odpowiednio ukształtowanym miejscem do jedzenia dla kilku 
osób oraz z oknem od strony podwórza, zapewniającym możliwość wglądu na 
jego teren;

– umieszczenie, również na styku stref „brudnej” i „czystej” zespołu sani-
tarnego z łazienką i wydzielonym ustępem, łatwo dostępnym zarówno od strony 
„brudnej” i „czystej”;

– zapewnienie bezpośredniego powiązania między kuchnią, a zwłaszcza jej
jadalną częścią i pokojem ogólnym, także powiązania tego pokoju z sienią główną 
(„hallem”).

Obok tych zasad podstawowych wypada wyróżnić zasady uzupełniające. Na 
parterze pożądane jest umieszczenie – poza pokojem ogólnym – co najmniej jed-
nego lub dwu pokoi o zmiennych funkcjach; w zależności od potrzeb mogą to być 
pomieszczenia do pracy gospodyni, „gabinet rolnika”, sypialnia rodziców lub dla 
starszego pokolenia (ewentualnie nawet z wnęką kuchenną). Stosowanie zasa-
dy całkowitego wyodrębnienia pomieszczeń dla starszego pokolenia nie wydaje  
się słuszne z kilku powodów. Przy zapewnieniu warunków pożądanej izolacji  
całkowite wydzielenie najstarszych ludzi z układu mieszkania jest niepożądane  
z powodu ludzkiej potrzeby zachowania możliwości ich kontaktu z życiem rodziny, 
a także warunków dla opieki nad nimi. 

Należy przy tym pamiętać o zmienności struktury rodziny w ogóle – potrzeba 
wydzielenia pomieszczeń w jednym okresie będzie zbędna, w innym nie. Z tych 
również powodów zaproponowano formułę pomieszczeń o zmiennych funkcjach. 
Zakłada się, że: sypialnie, a raczej indywidualne pokoje dla domowników znajdą 
się również (albo głównie) na poddaszu (wraz z drugą łazienką).

 Stosowanie dachów stromych jest pożądane zarówno ze względów architek-
tonicznych, jak i dlatego, że stwarza to dogodne warunki do etapowania realizacji.
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Próbę zastosowania przedstawionych wyżej przesłanek i zasad podjęto w stu-
denckich projektach semestralnych wykonywanych pod moim kierownictwem na 
II i III roku w Instytucie Architektury Politechniki Białostockiej3.

Te same zasady legły u podstaw formułowania programu budynku mieszkal-
nego dla rolnika, realizowanego w ramach Programu Rządowego PR-5. Formuło-
wał je ten sam autor, wtedy koordynator tego Programu w Instytucie Kształtowa-
nia Środowiska w Warszawie. Była o tym mowa w rozdziale 8 tej książki4. 

Dla tych projektów określenie „chałupa” mogło już być tak samo niemile 
przyjęte jak określenie „chłop” dla współczesnego rolnika. I choć w obrazie wsi 
współczesnej znajdziemy bez trudu relikty dawnej chłopskiej zabudowy, końców-
ka wieku dwudziestego zdaje się wskazywać dobitnie na to, że z tym tradycyjnym 
kształtem chłopskiej chałupy bez większego sentymentu należy się już pożegnać. 
Sentymentalny obraz niech zachowają skanseny budownictwa ludowego, tak bo-
gato zresztą rozsiane po terenie naszego kraju, gdzie możemy podumać reflek-
syjnie nad historią bytowania mieszkańców wsi polskiej. Sądząc po ogromnych 
zmianach, jakim na przestrzeni XX wieku podlegało mieszkanie na wsi, należy 
się spodziewać, że nadchodzące czasy mogą dostarczyć nam nie mniej zaska-
kujących zdarzeń w tej dziedzinie. Ale podobnie jak z poprzednimi społeczność 
wiejska dawała sobie radę, tak więc i z tymi spodziewanymi, ale jeszcze za mało 
skonkretyzowanymi, także sobie poradzi. Poradzi sobie na pewno.

Przypisy
1 Sekcja Polska ECOVAST istnieje od 30 kwietnia 1990 roku.
2 W latach 1978-1980 autor kierował jednym z 9 zespołów krajowych opracowujących, 

w ramach Rządowego Programu PR-5, wzorcowe  modele struktur mieszkaniowo-
-usługowych w Ośrodkach Gminnych. Kierownikiem  Programu był wówczas docent 
Tadeusz Kachniarz. 

3 Tadeusz Kachniarz, Mieszkanie rolnika, (w:) Architektura, numer trzeci  (425) – maj-
-czerwiec 1985, ss. 62-63. 

4 Ibid., ss. 62-63.
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Jednym z głównych elementów kształtujących architekturę wsi jest budy-
nek mieszkalny, który na przestrzeni minionego XX. wieku przeobrażał się  
z chłopskiej chałupy w dom współczesnego rolnika. Przechodził różne fazy swo-
jego rozwoju, raz stając się elementem artystycznego zjawiska, będącego obiek-
tem zainteresowania malarzy i dzieł literackich, innym znowu razem elementem 
wprowadzającym chaos i degradację wiejskiej przestrzeni. Dążeniem autora jest 
ukazanie takich wzorców, które tę przestrzeń uładzają, a piętnowanie zjawisk 
przestrzeń tę degradujących.

Książka składa się z jedenastu rozdziałów ukazujących kolejne nurty prze-
obrażeń chałupy w dom mieszkalny, charakterystycznych dla poszczególnych 
okresów ten rozwój wyróżniających. Zawiera materiały będące wynikiem róż-
nych inicjatyw zarówno obywatelskich, jak i instytucjonalnych, z różnych 
okresów, tego burzliwego w zdarzenia, minionego wieku. Poważna jej część jest 
wynikiem prac studialnych i projektowych autora, a kończy się prezentacją prac 
studenckich. Może być wykorzystywana w procesie dydaktycznym uwrażliwiają-
cym studentów wydziałów architektury na konieczność wprowadzania na tereny 
wiejskie estetycznego ładu przestrzennego. Natomiast w obiegu pozadydaktycz-
nym uwrażliwiać może osoby i instytucje mające decyzyjny wpływ na procesy 
inwestycyjne na terenach wiejskich.

Punktem wyjścia do badań jest obraz chałupy chłopskiej jaki utrwalał się 
przez wieki i dotrwał w skostniałym stanie do początku dwudziestego stulecia.  
W rozdziale 1 przedstawione są zatem typowe plany chałup występujące  
w różnych regionach kraju oraz ich opisy zawarte w opracowaniach naukowych  
Z. Glogera, H.O. Kolberga, J. Karłowicza, J.I. Kraszewskiego, W. Matlakowskiego 
i F. Piaścika.

Na fali twórczości literackiej i artystycznej, w której poważnym zaintereso-
waniem darzono wieś i jej mieszkańców, rodziły się inicjatywy społeczne zmie-
rzające do poprawy sytuacji ekonomicznej i kulturalnej tej warstwy społecznej. 
Spektakularnymi wydarzeniami były dwie wystawy, w których pojawił się wątek 
chłopski w postaci prezentacji włościańskiej chałupy. Kolejno były to: Wystawa 
Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie, zorganizowana w 1909 r. oraz Wysta-
wa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym w Krakowie w roku 1912.  
Te wydarzenia opisane są w rozdziale 2.
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Bogaty zestaw projektów chałup chłopskich zawierają dwa Katalogi opra-
cowane przez Komitety Obywatelskie działające w Warszawie i Krakowie. Oby-
dwa zorganizowały w latach 1914 i 1915 konkursy architektoniczne na projekty  
zagród włościańskich wykonane przez czołowych architektów tych dwu środo-
wisk. Plon tych konkursów omówiony został w rozdziale 3.

Opis praktycznego, acz skromnego, wykorzystania przez włościan kilku 
wsi podkrakowskich projektów chałup chłopskich opracowanych przez krakow-
skich architektów zawarty jest w rozdziale 4. Godnym odnotowania jest także 
inicjatywa, zmierzająca do prefabrykacji budownictwa w postaci tak zwanej  
Maszynowej Produkcji Chat i Dworków Drewnianych.

Przełomowym etapem w procesie przemian ustroju agrarnego zmierzającego do 
zdecydowanej poprawy sytuacji ekonomicznej wsi w wyzwolonej Polsce była 
Ustawa o Reformie Rolnej z 1925 r., ustanawiająca trwały system prawny zmie-
rzający do sprawnej realizacji planów zakrojonych na długi okres do 1950 roku. 
Gwarancję pomyślnej ich realizacji stanowił patronat Państwa. Praktyczna reali-
zacja reformy przebiegała na trzech płaszczyznach: parcelacji bankowej, parcelacji 
państwowej i scalaniu gruntów, czyli komasacji. Zarówno banki, jak i instytucje 
rządowe opracowały odpowiednie projekty chałup chłopskich i obwarowały sto-
pień pomocy finansowej, prawnej i realizacyjnej. Przebieg tego procesu opisany 
został w rozdziale 5. 

Druga wojna światowa przerwała realizację reformowania struktury agrarnej 
na polskiej wsi. Przerwała jej fizyczną realizację, nie przerwała natomiast kon-
spiracyjnej pracy architektów nad udoskonalaniem metod planowania zabudowy 
terenów wiejskich, w tym także przyszłościowego kształtu wiejskiej chałupy. 
Zdecydowany nacisk położono na utrzymanie higieny i bezpieczeństwa ognio-
wego w proponowanych rozwiązaniach. Wzbogacono program chałupy o do-
datkowe pomieszczenie higieniczne – umywalnię, zwracając również uwagę na 
wykorzystanie poddaszy na funkcję mieszkalną. Krótki okres funkcjonowania 
przedwojennych struktur organizacyjnych postanowiono wyzyskać na realizację 
odbudowy jednej wsi jako wzorcowego obiektu przy pełnym wsparciu finanso-
wym i organizacyjnym instytucji państwowych i przy wydatnym zaangażowaniu 
się mieszkańców w dzieło odbudowy. Wybór padł na wieś Piaseczno, całkowicie 
zniszczoną w wyniku działań wojennych. Eksperyment przewidziany był do re-
alizacji w przeciągu dwu lat. Zaprojektowanie serii projektów domów mieszkal-
nych, przy ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami, zlecono specjalnie do 
tego zadania powołanemu Biuru Projektów. Projekty tych domów stanowią głów-
ną treść rozdziału 6. Wprowadzenie nowej polityki rolnej planowanej w oparciu  
o nową upaństwowioną strukturę rolną polskiej wsi przerwało wykonanie do
końca zaplanowanego eksperymentu. W tym rozdziale mieści się także analiza  
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trafności przyjętych rozwiązań projektowych, dokonana już w latach 60., w oparciu 
o inwentaryzację, użytkowanych przez dwadzieścia lat, budynków mieszkalnych.

Po kilkuletnim, trwającym od 1949 do 1958 roku, okresie przyspieszonej 
kolektywizacji nastąpiła nieznaczna liberalizacja polityki władz w stosunku do 
rodzinnych gospodarstw rolnych. Ożywił się nieco ruch budowlany w obszarze 
indywidualnej gospodarki chłopskiej, ale niestety przy braku systemowej orga-
nizacji procesu inwestycyjnego, a w tym nadzoru budowlanego, prowadzący do 
degradacji przestrzennej zabudowy wsi. Ocena krytyczna tego okresu jest główna 
treścią rozdziału 7.

Okres degradacji krajobrazu wsi nie mógł być niezauważony przez bacznych 
obserwatorów tego zjawiska. Postanowiono powrócić do systemowej organizacji 
procesu inwestycyjnego. Temu miał służyć rządowy program prac badawczo- 
rozwojowych budownictwa mieszkaniowego PR-5 na lata 1978-1980 pod nazwą 
„Modelowe rozwiązania struktur mieszkaniowo-usługowych we wzorcowych 
ośrodkach gminnych”. Jednym z tematów było zaprojektowanie indywidualnych 
budynków mieszkalnych dla rolników ze szczególnym zwróceniem uwagi na  
specyfikę użytkową domu. Wyrazem tego były następujące zalecenia do uwzględ-
nienia przez projektantów: zmienność struktury rodziny, a więc tworzenie się  
rodzin wielopokoleniowych, uwzględnienie w programie użytkowym specjalne-
go pomieszczenia higienicznego pod nazwą „śluza brudu”, wzbogacenie progra-
mu użytkowego o pomieszczenia: spiżarni, łazienki, magazynu, częściowe lub 
całkowite wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne, dbałość o zachowanie 
cech regionalnych w wyrazie architektonicznym budynku. Opis przedłożonych 
projektów zawarty jest w rozdziale 8.

O ile w poprzednich rozdziałach szczególna uwaga projektantów koncen-
trowała się na poprawnym rozwiązaniu planu budynku mieszkalnego, o tyle 
rozdział 9 zwraca szczególną uwagę na formę architektoniczną domu wiejskie-
go projektowanego w środowisku Chronionego Krajobrazu. Spektakularnym  
wydarzeniem było zorganizowanie przez władze w Toruniu Ogólnopolskiego Kon-
kursu Architektonicznego „Architektura w Krajobrazie Chronionym”. W założe-
niach do konkursu zwrócono szczególną uwagę na nawiązanie w kształtowaniu 
architektonicznego wyrazu zabudowy do charakterystycznych dla danego regionu  
kulturowego form architektury ludowej. Nagrodzone i wyróżnione w tym konkur-
sie projekty domów mieszkalnych miały być rozpowszechnione na terenie kraju 
jako wzorce dla projektantów budynków mieszkalnych dla rolników mieszkają-
cych w różnych regionach kulturowych kraju.

Wszelkie dotychczasowe inicjatywy zmierzające do poprawy obrazu wsi 
polskiej nie przeszły bez echa. Nadszedł czas, kiedy już młodzi rolnicy wyrazili 
swoje uwrażliwienie na te sprawy w kierowanym do różnych instytucji i organi-
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zacji apelu o upowszechnienie ich wyobrażeń o „domu swoich marzeń”. Apel ten 
zaowocował wydaniem specjalnego albumu takich projektów. W rozdziale 10 są 
one prezentowane i opisane.

W książce nie mogło zabraknąć projektów studenckich, jako że autor był 
pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucie Architektury i Urbanisty-
ki Politechniki Łódzkiej. W rozdziale 11 znalazły się trzy projekty studenckie,  
wykonane pod jego kierunkiem, dla regionów kulturowych Lubelsko-Podla-
skiego i Mazursko-Mazowieckiego. Ze względu na ścisłą współpracę autora  
z Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej zamieszczono w nim także 
projekty studenckie, wykonane pod kierunkiem profesora Tadeusza Kachniarza,  
z którym to, przez pewien okres, autor pracował przy realizacji wspomnianego już 
Programu Rządowego PR-5.
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Nota o autorze

Marian Magdziak dr inż. architekt, emerytowany profesor nadzwyczajny  
Politechniki Łódzkiej, urodzony w 1930 roku. Studia wyższe na Wydziale  
Architektury Politechniki Warszawskiej ukończył w 1957 roku z tytułem magi-
stra architekta. W latach 1959-1972 pracował w Biurze Projektów Miastoprojekt  
w Łodzi na stanowisku starszego projektanta. Od 1978 r. do przejścia na emeryturę  
w roku 2003 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Architek-
tury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Tytuł naukowy doktora nauk technicz-
nych uzyskał w 1986 roku na podstawie pracy pt. „Kształtowanie przestrzenne  
i architektoniczne ośrodka usługowo-mieszkaniowego na przykładzie wsi gminnej 
 Sulmierzyce – województwo piotrkowskie”. Stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego Politechniki Łódzkiej uzyskał w 1994 r. na podstawie decyzji Centralnej  
Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 20 grudnia 1993 r.,  
a potwierdzenie go na czas nieokreślony nastąpiło w roku 2000 na podstawi decyzji 
Rektora Politechniki Łódzkiej. 

Publikacje naukowe Profesora to liczne artykuły publikowane w pokonferencyj-
nych materiałach, głównie w serii Konferencji Naukowych pod nazwą „Kierunki 
Planowania Przestrzennego i Architektury Współczesnej Wsi”, organizowanych 
przez Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Do nich należą między 
innymi artykuły:
„Architektura jako wartość promocyjna wsi letniskowych”, (w:) VIII Konferencja 
Naukowa, Białystok 1998,
„Projektowanie architektury Regionalnej na przykładzie autorskich opracowań 
dla regionów Lubelskiego i Mazurskiego”, (w:) Architektura Regionalna Podla-
sia, Białystok 1996.

Artykuły publikowane w innych Wydawnictwach:
„Architektura wernakularna w Polsce”, (w:) Dwór Polski w XIX w. Zjawisko 
historyczne i kulturowe, Warszawa 1995,
„Uwspółcześniony regionalizm w architekturze Wsi Polskiej”, (w:) Wieś współ-
czesna – kontynuacja i zmiany, Łódź 1998. 

Publikacje zagraniczne:
„Architectural designing in vernaculkar/Poland”, artykuł przyjęty na międzynaro-
dową konferencję naukową zorganizowaną przez Kanadyjski Komitet Narodowy 
ICOMOS w Montrealu, Kanada 2001. 
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