XIX-wieczna chata kryta
strzechą w „Uroczysku
Zaborek”
A 19th century
thatched cottage in
”Uroczysko Zaborek”
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Historyczne pokrycia
dachowe na terenie
woj. lubelskiego
W województwie lubelskim do rejestru zabytków wpisano niemal 4 tysiące zabytków
nieruchomych. Ich charakterystycznym elementem są pokrycia dachowe, wpływające
znacząco na krajobraz kulturowy m.in. historycznych miast i małych miejscowości.
Wśród nich przeważającą część stanowią pokrycia z blachy płaskiej. W mniejszości
występują dachy kryte drewnianym gontem i dachówką ceramiczną.

A 17th century palace
with shingle roof
covering in Klemensów
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XVII-wieczny pałac
z gontowym pokryciem
dachowym
w Klemensowie

Pokryciem charakterystycznym dla małych
miejscowości na terenie woj. lubelskiego, do
początku XX w. była strzecha wykonywana
ze słomy żytniej. Przykłady tego typu pokryć
– choć coraz mniej licznych – można znaleźć
tam, gdzie zachowała się zabudowa drewniana – w pasie Podlasia, Roztocza, ale także
Nałęczowa czy Kazimierza Dolnego. Na terenie woj. lubelskiego zorganizowanych zostało
dotychczas kilka muzeów na wolnym powietrzu, w których zgromadzono od kilku do kilkudziesięciu obiektów stanowiących przykłady
różnych form architektury drewnianej, gdzie

dominującym rodzajem pokrycia jest właśnie strzecha. Są to: Muzeum Wsi Lubelskiej,
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
– Oddział w Janowcu, Skansen w Holi, zespół
„Zagroda Guciów” koło Zwierzyńca, a także zespół „Uroczysko Zaborek” koło Janowa
Podlaskiego, gdzie translokowano dwie XIXwieczne chaty z Kwasówki i Leszczanki. Strzechą
pokryte są także liczne drewniane budynki na terenie Mięćmierza (części Kazimierza
Dolnego), dawnej osady flisackiej dziś miejscowości letniskowej, gdzie głównie w latach 70.
i 80. XX w. pojawiać się zaczęły wielskie chałupy przenoszone z okolic. Jedna z nich datowana jest na 1861 r. i pochodzi z Urzędowa.
Do lat 50. i 60. XX wieku istniały jeszcze przy
ul. Cmentarnej na terenie Kazimierza stodoły
kryte tym właśnie materiałem.
Charakterystycznym dla wielu obszarów
woj. lubelskiego pokryciem dachowym jest
także drewniany gont, obecny – ciągle jeszcze – zwłaszcza dzięki powojennej działalności Karola Sicińskiego w Kazimierzu Dolnym.
Wśród kilkudziesięciu realizacji tego wizjonera, który na nowo ukształtował to małe
miasto w okresie powojennym, uwagę przyciąga zastosowanie tego rodzaju pokrycia

dachowego, współgrającego kolorystycznie
z drewnianymi szalunkami, dekoracyjnymi
wydatnymi ostatkami węgłowania czy ozdobnymi zaciętymi rysiami podokapowymi. Wśród
realizacji, gdzie rozwiązania takie występują, wymienić można m.in. willę Krwawicza
przy ul. Szkolnej. Gont łączy się także nierozerwalnie z wieloma zabytkami pozostającymi w użytkowaniu Muzeum Nadwiślańskiego
(willa „Kuncewiczówka”, Dom z Modliborzyc,
Dom z Gościeradowa), gdzie aktualnie trwają prace konserwatorskie. Drewnianym gontem pokryty jest także górujący nad okolicą
i małopolskim przełomem Wisły wiatrak koźlak, przeniesiony do Mięćmierza z Bałtowa koło
Puław na prywatną posesję. Postawiono go
w miejscu, gdzie lokalizacja tego typu obiektów wskazana została na rycinach Z. Vogla
z końca XVIII wieku.
Zaskoczenie może budzić gontowe pokrycie dachowe – ciągle jeszcze istniejące – na
budynkach tworzących zespół pałacowo-parkowy w Klemensowie zaprojektowany w połowie XVIII wieku przez Jana Andrzeja Bema dla
Zamoyskich (przebudowany w 1826 roku wg
proj. Henryka Marconiego w stylu neorenesansowym). Gontowe pokrycie dachowe zachował
także okazały pałac w Dorohusku (zostało ono
utrzymane po niedawnym remoncie) zbudowany około połowy XVIII w. przez dziedzica
Dorohuska Michała Maurycego Suchodolskiego.
Przy remontach wielu innych dworów na terenie województwa zachowywana jest dbałość
o przywracanie gontowych pokryć. Dotyczyło
to m.in. dworów w Dąbiu i Zaburzu, a także dworu w Leścach wzniesionego w 1856 r.
Od 1945 do 2000 roku w tym zabytkowym
budynku miała swą siedzibę szkoła podstawowa. Z powodu braku stałej, bieżącej dbałości
o zabytkową strukturę jego stan techniczny
znacznie się pogorszył, co dotyczyło niemal
wszystkich elementów konstrukcyjnych, w tym
stropów, więźby dachowej, pokrycia dachu,
ścian konstrukcyjnych, a także podłóg i stolarki okiennej. W czasie ostatniego remontu
(podobnie jak w wielu innych przypadkach)
przywrócono gontowe pokrycie dachu.
Podczas remontu w 2018 roku drewniany
gont (modrzewiowy) przywrócono na „małej”
synagodze z 2. poł. XIX w. we Włodawie. Warto
też wspomnieć o kościele rzymskokatolickim
z lat 1797–99 w Borowicy wzniesionym wg projektu Jakuba Kubickiego w stylu klasycystycznym, który niezmiennie od czasu powstania
kryty jest gontem. Podobne pokrycia dachowe występują na wielu zabytkach sakralnych
charakterystycznych dla krajobrazu kulturowego południowo-wschodniej części woj. lubelskiego. Obecność świątyń w wiejskich zespołach przestrzennych nadaje im niepowtarzalny
charakter i specyficzną odrębność. Dotyczy to

Dwór w Dąbiu po pracach konserwatorskich
Manor house in Dąbie after conservation works

Dwór w Zaburzu po pracach konserwatorskich
Manor house in Zaburze after conservation works

Dwór w Leścach po pracach konserwatorskich
Manor house in Leśce after conservation works

„Mała” synagoga we Włodawie
z nowym modrzewiowym gontem
”Small” synagogue in Włodawa
with a new larch shingle roof

Dachy
Kazimierza Dolnego.
Fotografie
z redakcyjnego drona
Roofs in Kazimierz Dolny.
Photographs from the
editorial drone

Rzymskokatolicki kościół
w Borowicy wzniesiony
wg projektu
J. Kubickiego
Roman Catholic church
in Borowica
erectedaccording
to J. Kubicki’s design

zwłaszcza cerkwi wznoszonych w konstrukcji
wieńcowej, z kopułami otoczonymi zadaszeniami w formie jednospadowych daszków,
z zewnętrznymi ścianami pokrytymi szalunkiem. Wiele z tego typu zabytków, np. cerkwie
w Bełżcu, Jarczowie czy Korczminie (z towarzyszącymi im w wielu wypadkach dzwonnicami), zachowało gontowe pokrycia dachowe.
Wyróżniającą cechą części z nich, powstałych
zwłaszcza w XIX wieku, jest wyjątkowa skala.
Monumentalność, przy jednoczesnym zachowaniu smukłości bryły, widoczna jest zwłaszcza w cerkwiach trójkopułowych, w których
kopuły osadzono na wysokich, ośmiobocznych tamburach. Niestety w większości przypadków, co dotyczy np. cerkwi w Dłużniowie,
Liskach czy Budyninie, pierwotne gontowe
pokrycie wymieniono na blaszane, co zdecydowanie zmniejszyło ich atrakcyjność i estetykę, ale z drugiej strony pozwoliło przetrwać

Cerkiew w Jarczowie
Orthodox church
in Jarczów
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do dzisiaj, dając szansę na powrót do dawnej
świetności powiązany z możliwością przywrócenia utraconych walorów.
Brak środków finansowych, ale także
w części przypadków odpowiedniej klasy rzemieślników – w okresie późnego PRL-u – skutkował zamianą historycznych pokryć dachowych (gontu, dachówki) na blachę, co miało
miejsce m.in. przy remontach budynków zlokalizowanych na placu Zamkowym w Lublinie
(pierwotnie placu Zebrań Ludowych). Jego
projekt, zrealizowany w 1954 roku dla uczczenia dziesięciolecia PRL, miał nawiązywać do
odległej w czasie koncepcji placu Festynów
Ludowych, opracowanej w ostatniej ćwierci
XVIII wieku dla moskiewskiego Kremla przez
Wasyla Bażanowa. Wokół placu powstał zespół
budynków mieszkalnych Zjednoczenia Osiedli
Robotniczych „Podzamcze”. Jedną z charakterystycznych cech tego założenia – uznawanego

Cerkiew w Chłopiatynie
Orthodox church
in Chłopiatyn

popularyzacji blachy jako pokrycia dachowego. Wśród zabytków pokrytych wtórnie blachą
na terenie woj. lubelskiego można wymienić
m.in. kościół rzymskokatolicki z lat 1905–09
w Dorohusku. Pierwotnie był pokryty dachówką ceramiczną, prawdopodobnie „karpiówką”.
Po zniszczeniach w czasie I i II wojny światowej oryginalne pokrycie zastąpiono pokryciem z blachy żelaznej ocynkowanej. Blaszane
pokrycie dachowe obecne jest także na cerkwi greckokatolickiej (obecnie cerkwi prawosławnej) z 1849 r. w Uhrusku, gdzie pierwotne
pokrycie z gontu zastąpiono ocynkowaną blachą żelazną, a potem miedzianą. Dla porządku
trzeba także zaznaczyć, że zdarzały się także
sytuacje, gdy pokrycie blaszane na drewnianym zabytku zamieniano na drewniany gont.
Miało to miejsce na terenie wspomnianego
wyżej zespołu architektoniczno-krajobrazowego o charakterze skansenu „Uroczysko

Cerkiew w Budyninie
Orthodox church
in Budynin

II

2019

za jedno z ciekawszych założeń socrealistycznych w Polsce – była ceramiczna, czerwona
dachówka na połaciach dachowych. Niestety
w wyniku wielu remontów założenie to zatraciło swoją pierwotną estetykę, co wiązało się
zapewne z powodami wskazanymi wyżej.
Blacha – płaska cięta z arkusza i łączona
na rąbek stojący – stała się nieodłącznym elementem historycznych pokryć dachowych na
terenie woj. lubelskiego, co dotyczy budynków
zarówno świeckich, jak i sakralnych. Pokrycia
takie występują od początku XX w. na obszarze wielu historycznych układów urbanistycznych, w tym wspomnianego Lublina, ale także
m.in. Zamościa, Chełma, Kazimierza Dolnego,
Kraśnika czy Puław. Pierwszą walcarkę, która
była w stanie walcować blachę stalową bezpośrednio z materiału otrzymywanego z pieców
hutniczych, skonstruował w roku 1728 Anglik J.
Hanbury – co niewątpliwie przyczyniło się do
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Plac Zamkowy
w Lublinie, stan obecny
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Zaborek”. Drewniany kościół, wybudowany
w latach 1923–26 (z pozostałości cerkwi częZamkowy (Castle) Square ściowo spalonej w 1915 r.), po translokacji
in Lublin, present state
do Zaborka w 2002 r. zyskał nowe pokrycie
dachowe z gontu. Podobny zabieg wykonano
na dachu dawnej drewnianej, XVIII-wiecznej
cerkwi unickiej w Witorożu (gm. Drelów),
obecnie kościele rzymskokatolickim, który
pierwotnie kryty był gontem. W 1924 r. w trakcie remontu dachu wprowadzono pokrycie
z blachy. W 1946 r. dach pokryto nową blachą. W 2007 r. w trakcie remontu kapitalnego
wymieniono pokrycie dachu na nowe z gontu.
Pokryciem dachowym charakterystycznym na początku XX w. był eternit (z łacińskiego aeternum – wieczność). Z tego materiału wykonywano m.in. płyty pokryciowe
– elewacyjne i dachowe. Jego popularność
wynikała z ogniotrwałości, odporności na
warunki atmosferyczne oraz działanie wody,
a jednocześnie wytrzymałości mechanicznej,
nawet w wyrobach o ściankach niewielkiej
grubości, przez co był również relatywnie
lekki i dość tani. W 1912 roku wg projektu Jana Koszczyc-Witkiewicza wybudowano
na terenie osady Firlejowszczyzna (obecnie
w granicach Lublina) fabrykę eternitu braci
Rylskich, która znakomicie funkcjonowała
w okresie międzywojennym, a po II wojnie
światowej na jej bazie stworzono Lubelskie
Zakłady Eternitu. Pogarszająca się kondycja
finansowa zakładów po 1990 r. spowodowała
znaczny spadek produkcji i postawienie firmy w stan likwidacji. Obecnie znaczna część
budynków pofabrycznych jest dzierżawiona jako magazyny lub warsztaty naprawcze.
Najbardziej charakterystycznym elementem
(zachowanym do dzisiaj) fabryki jest dwukondygnacyjna wieża ciśnień, nakryta łamanym

dachem polskim, pokrytym płytami z eternitu (układanymi w karo).
Spektrum całości pokryć dachowych na
terenie woj. lubelskiego dopełniają – choć
w zdecydowanie niewystarczającym stopniu
– pokrycia z dachówek ceramicznych. Był to
najbardziej charakterystyczny element, współkształtujący bryły zabytkowych budynków
zwłaszcza w okresie średniowiecza, ale także
w okresie nowożytnym. Od XIII w. możemy
zaobserwować gwałtowny rozwój technik konstrukcyjno-budowlanych. Rozwój konstrukcji
szkieletowej zakończył się ok. 1600 r. W średniowieczu w związku z ogromnym zagrożeniem pożarami coraz większe uznanie zaczął
zyskiwać właśnie ten rodzaj pokrycia dachowego, wytwarzany przede wszystkim w cegielniach. Jego popularność pokazują m.in. reguły określone w Królestwie Polskim (na terenie
którego usytuowany był Lublin) dotyczące rozmiaru produkowanych dachówek. Wskazywano
np., że dachówka holenderka miała mieć siedemnaście cali długości, dziesięć cali szerokości i trzy czwarte cala grubości. Dachówka
karpiówka miała mieć piętnaście cali długości, sześć cali szerokości i trzy czwarte cala
grubości. Produkcja materiałów budowlanych
mających nieprzepisowe wymiary wiązała się
z karą pieniężną w wysokości połowy ceny
wadliwego towaru, którą trzeba było przekazać
na rzecz miejscowego szpitala. W 2. dekadzie
XIX w. władze miast na obszarze Królestwa
Polskiego rozpoczęły starania o utworzenie
podlegających im cegielni, co wiązało się
z wydanym rozporządzeniem w 1818 roku,
w myśl którego „(…) dla ułatwienia sposobności budowania się mieszkańców po miastach, a tym samym wzniesienia i przyozdabiania miast (…) miały być wystawiane cegielnie

uszkodzenie całości przez silne wiatry, zdarzające się dość często w naszym klimacie (…)”.
Podobnie jak dzisiaj przy doborze dachówki ceramicznej zwracano wówczas uwagę na
kwestie estetyczne, a niedoskonałości techniczne były korygowane systemem gospodarczym. Po osiemdziesięciu latach wskazywane
wyżej „nieograniczone gwarancje” nie znalazły

Wieża ciśnień na terenie
dawnej fabryki eternitu
w Lublinie
Water tower in the area
of the former asbestos
plant in Lublin

Kościół pobrygidkowski w Lublinie
Post-Bridgettines church in Lublin
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w każdym wojewódzkim, a nawet obwodowym
mieście”. W samym Lublinie oprócz cegielni
miejskiej znajdowały się również inne obiekty tego typu, których stopniowo przybywało. W 1. poł. XIX wieku ich liczba wahała się
od trzech do ośmiu, co zależało zapewne od
wielu czynników, takich jak np. popyt na usługi tego typu lub dostęp do gliny. Większość
ww. cegielni znajdowała się na terenie tak
zwanego miasta żydowskiego. Miasto mogło
korzystać również z usług pobliskich cegielni, które znajdowały się m.in. we wsi Tatary,
na terenie Folwarku Ponikwoda, prywatnej
cegielni Ignacego Koperskiego. W 1917 roku
sześć cegielni w Lublinie było w stanie wznowić produkcję. Temat ten rozpoznany nieco
szerzej odnośnie cegieł, wymaga szerszej analizy w zakresie produkcji dachówki.
W czasie odbudowy Lublina po zniszczeniach wojennych (po I wojnie światowej)
– podobnie jak przy placu Zebrań Ludowych
po II wojnie światowej – często stosowanym
rodzajem pokrycia dachowego była dachówka ceramiczna. Jednym z wielu przykładów jej
zastosowania był kościół pw. Wniebowzięcia
NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza, który
powstał jako wotum króla Władysława Jagiełły
za zwycięstwo pod Grunwaldem. Jerzy Siennicki
(ówczesny Okręgowy Konserwator Zabytków)
w roku 1930 napisał: „(…) Przede wszystkim
wyłoniła się sprawa dachu, który wskutek nieodpowiedniego materjału, jakim jest pokryty,
stale zaciekał i wymagał corocznie kosztownej
i kłopotliwej naprawy. Oryginalna dachówka
marsylska, która być może spełnia należycie
swe zadanie w łagodnym klimacie południowej
Francji, w Polsce okazała się zupełnie nieodpowiednią. Po każdej zimie całe setki dachówek pękały lub stawały się sypkie (…) prócz
tych niedogodności czysto technicznych, ma
dachówka marsylska jeszcze jedną wadę, iż
będąc płasko prasowaną z płytkiemi rowkami, daje pod względem estetycznym wrażenie ujemne (…)”. Siennicki pisał również, że
„(…) dążąc dalej do zupełnego i trwałego
zabezpieczenia kościoła, wybrano dachówkę holenderkę z dwoma zamkami (felcami),
jednym poziomym, drugim pionowym, wyrabianą przez Pomorskie Zakłady Ceramiczne
w Grudziądzu z doskonałego materjału i z dużą
starannością wykonania daje nieomal nieograniczone gwarancje trwałości. Aby nie dopuszczać podwiewania strychu kościelnego podczas śnieżyc – zamki między dachówkami
będą podlepione starem wapnem z domieszką sierści krowiej. Podlepianie musi być dokonane bardzo starannie od spodu dachu, tak,
aby wapno nie przedostało się na zewnętrzną,
widoczną stronę. Pozatem co piąta dachówka
będzie przymocowana drutem miedzianym
do łat wiązania dachowego, aby uniemożliwić
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pokrycia w rzeczywistości (na skutek uszkodzeń i nieszczelności na zasypce sklepiennej w czasie zimy zalegały duże ilości śniegu;
w okresie opadów deszczu dach przeciekał)
i opisana wyżej przez Siennickiego dachówka ceramiczna została wymieniona na nową
(holenderkę/esówkę), zbliżoną formą i kolorem do tej z lat 30. XX w.
W części przypadków zdarza się, że ceramiczne pokrycia dachowe wykonywane są
z dachówki wcześniej już używanej. Jej zaletą jest pokrywająca ją patyna, dająca efekt
postarzenia. Taka sytuacja miała miejsce przy
remoncie „Domu Wikariuszy” w Lublinie, który
powstał w wyniku adaptacji do celów mieszkalnych średniowiecznej baszty i fragmentu
muru obronnego. Dach tego budynku przed
remontem kryty był papą.
Zdarzają się także sytuacje, że do dzisiaj
zachowało się ceramiczne pokrycie dachowe
z czasu powstania zabytku. Dotyczy to np.
kaplicy rodziny Zajdlerów z 1908 r. na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lwowskiej
w Chełmie. Władysław Zajdler był znanym
chełmskim notariuszem. Obecnie kaplica pełni dodatkową funkcję – kaplicy pogrzebowej.
Pokrycie dachu pochodzi z 1908 r. Liczące 111 lat
dachówki zachowały się w bardzo dobrym
stanie. Częściowe rozszczelnienie pokrycia
dachu nastąpiło jedynie na styku dachówek
i kamiennych obróbek. Konserwację pokrycia
dachu przeprowadzono w 2018 r. Na odwrociu
dachówek zachował się znak wytwórni dachówek „Zakłady Cegielniane i Fabryka Dachówek
Bogumił Schneider w Jelonkach pod Warszawą”
– B. SCHNEIDER / W JELONKACH 1908 R. /
WARSZAWA CHŁODNA 32. Fundator kaplicy, przewidując konieczność napraw dachu

„Dom Wikariuszy”
w Lublinie
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”House of the Vicars”
in Lublin

w przyszłości, zdeponował w krypcie kaplicy
kilkanaście oryginalnych dachówek. W archiwum konserwatorskim przechowywane jest
ogłoszenie wytwórni dachówek zamieszczone w „Przeglądzie Technicznym” z 3 października 1912 r.
Wśród innych realizacji związanych
z użyciem dachówki ceramicznej wymienić
trzeba Osiedle Dyrekcji Okręgowych Kolei
Państwowych z lat 1927–29 w Chełmie, gdzie
wszystkie murowane budynki mieszkalne są
pokryte dachówką karpiówką – (historyczne
i wzniesione współcześnie). Przy pracach konserwatorskich związanych głównie ze świątyniami powstałymi w okresie średniowiecza, lubelskie służby konserwatorskie dbają
o zachowanie bądź przywracanie historycznego pokrycia ceramicznego. Dotyczyło to
w nieodległej przeszłości np. dawnej cerkwi
zamkowej, wybudowanej ok. 1530 r. z fundacji Pawła Sapiehy w Kodniu (obecnie kościół
rzymskokatolicki pw. św. Ducha). Ostatnie
wymiany dachówki (karpiówki) wykonano
w latach: 1935, 1975 oraz w trakcie remontu
w latach 2017–18.
Spektakularnym przykładem przywrócenia
ceramicznego pokrycia dachowego była kaplica
w Stróży na rzucie trójkąta. Kaplicę w roku 1766
ufundowała Teresa Aniela z Michowskich
Zamoyska, poświęcając ją Opatrzności Bożej –
w związku z chorobą syna, ordynata Klemensa
Zamoyskiego. Wezwanie świątyni symbolicznie wiąże się z rozplanowaniem na rzucie trójkąta równobocznego. Formę architektoniczną nadał jej najprawdopodobniej austriacki
architekt Józef Horsch, nawiązując do rzymskich projektów F. Borrominiego i A. Pozza.
Pierwsze prace remontowe przeprowadzono
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dla wyjątkowej architektury kaplicy. Celem
ostatnio przeprowadzonego remontu było
przywrócenie pierwotnej formy dachu z okresu baroku, przy użyciu dachówki ceramicznej
– na podstawie przekazów ikonograficznych.
Dachówkę przywrócono także na katedrze zamojskiej – przywracana jest obecnie
na kościele klasztornym oo. franciszkanów
w Zamościu (w obydwu ww. przypadkach
wiązało się to z odtwarzaniem historycznej
bryły), czy kościele klasztornym i zabudowie klasztornej oo. dominikanów w Lublinie.
Dachówka ceramiczna utrzymywana jest także
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przy kaplicy na początku XX w., wykonując
m.in. naprawę fundamentów, gzymsu głównego, więźby dachowej, „reperując” malowidła na fasadzie oraz wymieniając pokrycie
dachu z zastosowaniem dachówki ceramicznej. W 1913 roku, w wyniku zniszczeń wojennych, dachówkę zastąpiono blachą cynkową.
Kolejny remont przeprowadzony w latach 50.
XX w. wiązał się z koniecznością wymiany starej więźby dachowej. Wobec braku wystarczających środków, dla zabezpieczenia świątyni
przed działaniem wód opadowych – zrealizowano „oszczędnościowo” dach nieodpowiedni
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na spichlerzach kazimierskich. Twórcami rozkwitu Kazimierza na przełomie XVI i XVII wieku były wybitne rodziny mieszczańskie –
w tym m.in. Przybyłowie, Górscy i Celejowie.
Kazimierz stał się wówczas dużym ośrodkiem
zagranicznego handlu zbożem. Z ocalałych fragmentów renesansowej zabudowy miasta – do
dziś zachowało się m.in. 11 spichlerzy, z których np. spichlerze Kobiałki, Ulanowskiego
i Feuersteina – w dalszym ciągu zachowały
ceramiczne pokrycia dachowe.
Przedstawione wyżej przykłady nie wyczerpują oczywiście kwestii pokryć dachowych na
historycznych budynkach bądź w obszarach
zabytkowych na terenie woj. lubelskiego. Uznać
też należy, że pożądane byłoby dalsze dążenie do przywracania historycznych pokryć
dachowych na zabytkach usytuowanych (co
uzależnione jest od wielu czynników, w tym
m.in. stanu zachowania więźby dachowej i kondycji finansowej inwestorów). W działaniach
takich należy dążyć do zachowania historycznych, ceramicznych pokryć dachowych (po
wcześniejszym oczyszczeniu i impregnacji).
Natomiast jeżeli znacząca degradacja „oryginalnej lub obecnej dachówki (stwierdzona
w trakcie badań parametrów fizycznych) nie
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pozwala na jej przełożenie i zachowanie (…),
forma nowej dachówki powinna być w możliwie największym stopniu zbliżona do oryginału”. Istotnymi pozostają także działania
zmierzające do tego, żeby nowa dachówka
była zróżnicowana i wielobarwna (utrzymana jednak w jednej gamie kolorystycznej),
co pozwoli uniknąć efektu nowości i zmiany
charakteru zabytku.
dr Dariusz Kopciowski
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
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Historic roofing in the Lublin
Provinc

Dariusz
KOPCIOWSKI

Until the beginning of the 20th century thatch was a characteristic roofing of small towns in the Lublin province. Examples of this type of roofing can be found in Podlasie, Roztocze, but also in Nałęczów and Kazimierz Dolny.
A wooden shingle is another characteristic type of roofing for many areas of the Lublin province, it occurs, for example, on the buildings of the palace and park complex in Klemensów and on the magnificent palace in Dorohusk. The
shingles were restored on the roofs, among others, on the mansions in Dąbie, Zaburze and Leśce. It is also worth
mentioning a Roman Catholic church in Borowica, designed by Jakub Kubicki in the classicist style, which since its
founding has been invariably covered with shingles. Similar roofing occurs on many sacral monuments, characteristic of the cultural landscape of the south-eastern part of the Lublin province – which, among others, concerns
Orthodox churches in Bełżec, Jarczów or Korczmin.
Lack of financial resources, but also in some cases of the appropriate class of craftsmen – in the period of late
PRL (Polish People’s Republic) – resulted in replacing historical roofing materials (shingles, roof tiles) with metal
sheet, which took place, among others, during the renovation of buildings located in Plac Zamkowy (Castle Square)
in Lublin. Flat sheet cut from sheet and joined into standing seam has become an inseparable element of historical
roofing in the Lublin province, this concerned both secular and sacred buildings. Such roofing has existed since the
beginning of the 20th century in the area of many historical urban layouts, including the aforementioned Lublin, but
also Zamość, Chełm, Kazimierz Dolny or Kraśnik.
At the beginning of the 20th century asbestos tile became a characteristic roof covering. Its popularity resulted
from its fire resistance, resistance to weather conditions and the action of water, and at the same time its mechanical
strength; it was also relatively light and quite cheap. In 1912, according to the design of Jan Koszczyc-Witkiewicz, an
asbestos tile factory was built in Lublin. It functioned perfectly in the interwar period, and after the Second World
War, the Lublin Asbestos Tile Factory was founded on its base.
The spectrum of all roofing materials in the Lublin province complement – although to a largely insufficient
degree – ceramic roof tiles which initially, also in the Middle Ages, were produced in brickyards,. In the second decade of the 19th century, the city authorities in the territory of the Kingdom of Poland, started efforts to found brickyards subjected to them. Ceramic tile was also used later, for example during the reconstruction of Lublin after
the destruction of the First World War. One of the many examples of its use was the church of the Assumption of
the Blessed Virgin Mary in Lublin, which was erected as a votive offer of King Władysław Jagiełło for the victory of
Grunwald. Introduced in the times of the pre-war District Conservator of Monuments – a ceramic tile was a few years
ago (due to the poor state of preservation) replaced with a new one, similar in form and colour to that of the 1930s.
In some cases, ceramic roofing is sometimes made of tiles already used. Its advantage is a patina, giving the effect
of aging. Such a situation took place during the renovation of the so-called “The House of Vicars” in Lublin, which was
created in result of adapting of the medieval tower and fragment of the defensive wall for residential purposes. There
are also situations where ceramic roofing has survived until today from the time the monument was erected. This
applies, for example, to the chapel of the Zajdler family from 1908 at the Roman Catholic cemetery at Lwowska street
in Chełm and the 16th century castle church in Kodeń. A spectacular example of the restoration of the ceramic roofing was the eighteenth-century chapel in Stróże, on the projection of a triangle. In the absence of sufficient funds to
protect the temple against rainwater – in the 1950s – an “economical” roof was made, unsuitable for the unique architecture of the chapel. The purpose of the recent renovation was to restore the original roof form from the Baroque
period, using ceramic tiles – based on iconographic sources. The roof on the Zamość cathedral was also restored;
it is now being restored on the monastery church of the Franciscans in
Zamość (in both cases, it involved the
reconstruction of the historical body).
The examples presented above,
of course, do not exhaust the issue
of roofing on historical buildings. It
is desirable to continue striving to
restore historical roofing on the monuments of the Lublin region. Such
activities should aim at preserving and
conserving historical, ceramic roofing, referring, in the case of possible
exchange, to the original.
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