
Budynek o zwartej dwukondygnacyjnej 
bryle na rzucie prostokąta, zwieńczony dwu-
spadowym dachem z naczółkami i dachowymi 
otworami „wole oka”. Do bryły budynku od 
strony zachodniej przylega dobudówka miesz-
cząca oryginalny piec chlebowy i zabudowany 
podcień nad wejściem do budynku. Ściany bu-
dynku w parterze wzniesione są w konstrukcji 
zrębowej i częściowo tylko w kamiennej (ciem-
na komora). Piętro domu to konstrukcja ry-
glowa wypełniona szachulcem wzniesiona na 
słupach. Budynek zachował reprezentatywny 
dla budownictwa wiejskiego układ. We wnę-
trzu zachowały się stropy belkowe i sklepienie 
w tzw. ciemnej komorze. Data wyryta w ob-
ramieniu okna – 1787 rok – upamiętnia czas 
wzniesienia budynku, następnie rozbudowa-
nego, stąd na kartuszu drewnianego zdobione-
go portalu drzwiowego imitującego kamienny 
znajduje się data 1810 i inicjały właściciela GL 
(Gotlieb Langer), a także numer 210. 

Cechą wyróżniającą ten budynek od in-
nych na terenie Worka Żytawskiego jest pod-
cień częściowo zabudowany pełną ścianą 
ryglową, znajdujący się pomiędzy piecem 
chlebowym a szczytem domu. Budynek, mi-
mo bardzo złego stanu technicznego, zacho-
wał walor autentyczności, oryginalne elemen-
ty wystroju architektonicznego, a także układ 
wnętrza i jego wystrój. Stolarka okienna za-
chowała się w oryginale, podobnie elementy 
kamienne i kute. Izba zrębowa pokryta jest 
na ścianach i sufitach polichromią. Na dachu 
zachowała się oryginalna osiemnastowiecz-
na dachówka.

Po powodzi w Bogatyni w 2010 roku 
właściciel chciał budynek rozebrać. Wystąpił 
o wykreślenie nieruchomości z Rejestru za-
bytków. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w oparciu o sporządzoną eks-
pertyzę dra inż Lecha J. Engela – odmówiło. 
Rzeczoznawca stwierdził: pomimo znacz-
nych zniszczeń substancji budowlanej re-
mont kapitalny w/w zabytku jest możliwy. 
Po oględzinach zabytku przeprowadzonych 
w dniu 8.12.2011 r. stwierdzono, iż omawia-
ny budynek jest w stanie awaryjnym, zatem 
bez zabezpieczeń i remontu nie może być 
użytkowany ze względów bezpieczeństwa. 
Niemniej jednak przeprowadzenie zabezpie-
czenia i kapitalnego remontu w celu zacho-
wania zabytku jest możliwe, a z uwagi na 
jego szczególną wartość zabytkową wręcz 
konieczne i pilne. Jako przyczynę zniszczeń 
substancji budowlanej obiektu uznano nie-
szczelne pokrycie dachowe, powodujące za-
wilgocenie drewna, wbudowane drewna nie-
impregnowanego oraz wieloletnie zaniechanie 
w remontach i naprawach.

Kolejnym krokiem właściciela była chęć 
przekazania budynku do translokacji. Chętny 
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inwestor wykonał dokumentację budowlaną 
i zakupił nieruchomość pod jego nową lo-
kację. Niestety Minister Kultury nie wyraził 
zgodny na to działanie, nakazując remont bu-
dynku in situ.

Właściciel pozostał sam z walącym się 
budynkiem…

Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA po-
wołane do ratowania domów przysłupowych 
i krajobrazu kulturowego, który go otacza, 
postanowiło udzielić właścicielowi wspar-
cia. Wzięło na siebie cały ciężar przygoto-
wania właściciela do aplikowania po środki 
na remont tego budynku. Zaprzyjaźnieni ze 
Stowarzyszeniem architekci pro bono wykona-
li inwentaryzację i dokumentację budowlaną 
pod pozwolenia na budowę. Inni sympatyzu-
jący z projektem czuwali nad przygotowaniem 
kosztorysów, doborem rzemieślników i prawi-
dłowym przebiegiem prac. Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków Inspektorzy Delegatury 
z Jeleniej Góry okazali duże wsparcie mery-
toryczne i formalne. W 2021 roku Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków przyznał właścicie-
lowi środki na zabezpieczenie budynku przed 
zawaleniem, tj. na anastylozę i rekonstrukcję 
dachu, ramy ryglowej podcienia oraz ściany 
szczytowej budynku, a Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przyznało dota-
cję na kontynuację zabezpieczenia budynku. 
Środki zostały wydatkowane na oczyszczenie 
i montaż istniejącej osiemnastowiecznej da-
chówki wtórnie użytej oraz na uzupełnienie 
brakującej dachówki NOWEJ, wykonanej na 
bazie prototypu, a także na częściowe wzmoc-
nienie konstrukcji przysłupowej. Niezmiernie 
trudno byłoby właścicielowi „domknąć” obie 
aplikacje, gdyby nie wsparcie ze strony Urzędu 
Miasta i Gminy Bogatynia, która dotacją za-
bezpieczyła mu udział własny w obu aplika-
cjach i przyznała środki na odbudowę pieca 
chlebowego. 

Przy realizacji zadania niezmiernie istotny 
był wybór zarówno rzemieślników, jak i specja-
listycznych firm, takich jak Heritage Roof Tiles 
Sp. z o.o. z Ostrzeszowa, wchodzącej w skład 
grupy FCB Ceramika, której produkty znane są 
na całym świecie z wysokiej jakości wyrobów 
ręcznie formowanych i wypalanych w trady-
cyjnych piecach Hoffmanowskich opalanych 
węglem. Firma ta od samego początku bra-
ła czynny udział w przygotowaniach, tj. pro-
jekcie renowacji dachu. Na wstępie przepro-
wadziła gruntowną analizę stanu istniejącego 
poszycia dachowego, gdzie na przestrzeni lat 
podejmowane były próby uszczelnienia dachu 
przy zastosowaniu różnorodnej dachówki. Po 
ustaleniu pierwotnego rodzaju poszycia i da-
chówki Fabryka Ceramiki Budowlanej wyko-
nała ręcznie formowaną dachówkę według 

przyjętego pierwowzoru i odtworzyła histo-
ryczne gąsiory.

Montaż poszycia dachowego został wy-
konany przez Przedsiębiorstwo Usługowe 
Waldemar Stępień z Żagania. Wykonawca wy-
kazał się wysokim kunsztem rzemieślniczym 
i intuicją, co przy realizacji obiektów zabytko-
wych jest wartością dodaną. Dachówka zosta-
ła położona na zaprawie. Od strony północ-
nej budynku, gdzie jest większa połać dachu, 
zastosowano wyłącznie dachówkę pierwotną, 
a od południa nowa dachówka została położo-
na pomiędzy dachówką starą. W ten sposób 
połączono nowe ze starym, tworząc swoisty 
melanż, gubiąc optycznie różnicę ich styku. 
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