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Introduction
Rural areas being complex 

systems of tangible and intangible 
components are characterized by 
a large regional diversity in terms of 
field systems, the state of building 
concentration, and its size. The rich 
structure of settlement forms that 
create the countryside is the result of 
differences in the geographical envi-
ronment as well as historical, social, 
cultural, economic or technological 
evolution. In many cases, space, 
and above all the rural landscape, 
do not appear to be stable or dura-
ble. This space, in addition to being 
the subject of research, becomes at 
the same time a tool for describing 
cultural, social and historical phe-
nomena occurring there. Landscape 
distinguishing marks are the carrier 
of cultural heritage and the changes 
within them reflect cultural changes 
in a given region. Their mapping, 
location and analysis may allow for 
the location of cultural phenom-
ena and indicate their stratification, 
hybridization. However, the result 
of the observed social and cultural 
changes are specific spatial changes. 
The aim of this article is an attempt 
to analyze the development of spa-
tial layouts of villages in the eastern 
part of the Silesian-Lusatian Lowland 

macro-region. This is one of the main 
so-called material characteristics of 
the rural landscape [Niedźwiecka- 
-Filipiak 2009], hence it will allow us 
to understand the spatial structure of 
rural settlements and its transforma-
tions as well as to define development 
directions in this area.

Area and method 
of research

78 villages situated in between 
the urban areas of Legnica, Lu-
bin, Polkowice, Przemków and 
Bolesławiec were selected for analy-
sis. This area is not uniform in admin-
istrative terms. It includes the coun-
ties of the Legnica, Lubin, Polkowice 
and Bolesławiec. However, if we 
consider the continuous nature of its 
landscape, the administrative divi-
sions should not in this case designate 
the boundaries of the research area. 
The common feature of the selected 
villages is primarily their location 
in the central part of Lower Silesia 
between larger urban centers, each 
of which affects them to a similar 
extent. What is more, these areas are 
described by researchers as histori-
cally indigenous lands of the territory 
of Lower Silesia from the times of 
Mieszko I [Orzechowski et al. 2008] 
According to Kondracki’s [2002] 
regionalization, the area is located 
in the eastern part of the Silesian-
Lusatian Lowland macro-region. 

The research area is depicted 
in Figure 1.
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Słowa kluczowe: rozwój przestrzenny 
wsi, wieś dolnośląska, wyróżnik 
krajobrazu, układ przestrzenny

Wprowadzenie
Obszary wiejskie będące złożo-

nymi układami komponentów mate-
rialnych i niematerialnych charakte-
ryzują się dużym regionalnym zróż-
nicowaniem pod względem układów 
pól, stanu skupienia zabudowy oraz 
jej wielkości. Bogata struktura form 
osadniczych tworzących krajobraz 
wiejski jest skutkiem zarówno różnic 
w środowisku geograficznym, jak 
i wielowiekowych ewolucji histo-
rycznych, społecznych, kulturowych, 
ekonomicznych czy technologicz-
nych. W wielu przypadkach prze-
strzeń, a przede wszystkim krajobraz 
wiejski, nie są stabilne i trwałe. Prze-
strzeń ta, oprócz bycia przedmio-
tem badań, staje się równocześnie 
narzędziem pozwalającym opisać 
zjawiska kulturowe, społeczne oraz 
historyczne. Wyróżniki krajobrazu 
są nośnikiem dziedzictwa kulturo-
wego, a ich zmiany odzwierciedlają 
zmiany kulturowe w danym regio-
nie. Ich mapowanie, lokalizowanie 
i analizowanie może pozwolić na 
usytuowanie zjawisk kulturowych 
i wskazać na ich nawarstwienia, hy-
brydyzację. Natomiast wynikiem ob-
serwowanych przemian społecznych 
i kulturowych są konkretne zmiany 
przestrzenne. Celem niniejszego 
artykułu jest próba analizy rozwoju 
układów przestrzennych zabudowy 

wsi wschodniej części makroregio-
nu Niziny Śląsko-Łużyckiej. Jest to 
jeden z głównych tzw. materialnych 
wyróżników krajobrazu wiejskiego 
[Niedźwiecka-Filipiak 2009], stąd 
pozwoli to na zrozumienie struktury 
przestrzennej osadnictwa wiejskiego 
i jego przekształceń oraz zdefinio-
wanie kierunków rozwoju na tym 
obszarze.

Obszar i metoda 
badań 

Do analizy wybrano 78 wsi le-
żących pomiędzy ośrodkami miejski-
mi – Legnicą, Lubinem, Polkowicami, 
Przemkowem a Bolesławcem. Teren 
ten nie jest jednolity pod względem 
administracyjnym. Obejmuje swoim 
zasięgiem powiat legnicki, lubiński, 
polkowicki oraz bolesławiecki. Jed-
nak biorąc pod uwagę ciągły charak-
ter krajobrazu, podziały administra-
cyjnie nie powinny wyznaczać w tym 
wypadku granic obszaru badań. 
Cechą wspólną wybranych wsi jest 
przede wszystkim położenie w cen-
tralnej części terenu Dolnego Śląska 
pomiędzy większymi ośrodkami 
miejskimi, z których każdy w podob-
nym stopniu na nie oddziałuje. Co 
więcej, tereny te opisywane są przez 
badaczy jako historycznie rdzenne 
ziemie terytorium Dolnego Śląska 
z czasów Mieszka I [Orzechowski 
i in. 2008]. Według regionalizacji 
Kondrackiego [2002] obszar znaj-
duje się we wschodniej części ma-
kroregionu Niziny Śląsko-Łużyckiej. 

Na rycinie 1 przedstawiono obszar 
badań.

Przekształcenia układów prze-
strzennych zabudowy wybranych 
wsi porównano w dwóch okresach. 
Pierwszym jest czas przed wybuchem 
II wojny światowej (pierwsza połowa 
XX w.) na podstawie niemieckich 
map messtischblatt [landkartenar-
chiv.de] z lat 1910–1940 oraz obec-
nie (pocz. XXI w.) na podstawie 
dostępnych ortofotomap [maps.
google.pl], co daje różnicę około 100 
lat. Do analiz przyjęto następujący 
uproszczony podział analizowanych 
wsi ze względu na typy układów 
przestrzennych zabudowy:
 jednodrożny luźny,
  jednodrożny zwarty,
  placowy,
  wielodrożny,
  rozproszony,
  miejski1 [Stelmach i in. 1990].

Na podstawie źródeł kartogra-
ficznych i literatury wykonywano 
schematy, które pozwoliły na określe-
nie tendencji przekształceń układów 
zabudowy analizowanych wsi.

Osadnictwo 
na Dolnym Śląsku

Rozwój stałej sieci osadnic-
twa na Dolnym Śląsku datuje się 
na lata wczesnego średniowiecza, 
gdy w sąsiedztwie rozproszonych 
osad powstawały jednostki zwarte, 
skupiające kilkanaście gospodarstw. 
Ścieśniona zazwyczaj wokół głów-
nego placu lub zbiornika wodnego 
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Transformations of spatial sys-
tems of the development of selected 
villages have been compared for two 
periods of time. The first one is the 
time before the outbreak of World 
War II (the first half of the 20th centu-
ry), based on the German messtisch-
blatt [landkartenarchiv.de] map from 
1910–1940 and now (the beginning 
of the twenty-first century) on the ba-
sis of available ortofotomaps [maps.
google.pl], which gives distance in 
time of approximately 100 years. The 
following simplified division of the 
analyzed villages was adopted for 
the analyzes basing on the types of 
spatial development systems:
  single-road loose,
  single-road compact,
  with central square,
  multi-road,
  dispersed,
 urban1 [Stelmach et al. 1990].

On the basis of cartographic 
sources and literature, diagrams were 
made which allowed to determine the 
tendencies of transformations of the 
development systems of the villages 
under investigation.

Settlement  
in Lower Silesia

The development of a perma-
nent settlement network in Lower 
Silesia dates back to the early Mid-
dle Ages, when compact units were 
built in the vicinity of scattered set-
tlements, gathering a dozen or more 
farms. The buildings usually built 

around the main square or water 
reservoir protected the village from 
the side of the fields. Apart from 
the described rundlings, linear vil-
lages were also built with compacted 
buildings located on two sides of the 
road passing through the village, and 
hamlets consisting of several farms. 
During the medieval colonization, 
new villages were founded on the 
Polish or German law, while the 
existing ones were regulated and 
rebuilt into the new law. Villages on 
the Polish law were characterized by 
an uneven layout and checkerboard 
pattern of fields, which lay not only 
in the area of a given village but also 
neighbouring ones. In the villages on 
German law their exact boundaries 
were established and regular layouts 
of buildings and field systems were 
introduced. In contrast to the village 
on Polish law, village settlers under 
German law received hereditary land 
rights. The main types of villages on 
the German law were villages with 
strip land parcels and were usually 
rundlings or linear villages. They were 
mainly founded in the Silesian Low-
land. In addition them, there were 
also villages with a forestry system. 
Those were founded in areas previ-
ously uninhabited, often forested in 
the southern mountain and foothill 
parts of the region. In the villages of 
this type, buildings were located in 
valleys and they were mostly linear 
villages with loosely located houses.

The next settlement stage, 
between the fifteenth and eight-
eenth centuries, came with the 

grange-serfdom period. New farm 
villages were built in scarcely settled 
areas, including farm buildings in 
a central location, as well as cottages 
and farm buildings located along the 
street at a slight distance from the 
main road. In addition, villages with 
no manor farms were established in 
Podsudec, and the Olęder coloni-
zation occurred near the Głogów-
Barycz valley.

The revolution associated with 
abolition of serfdom did not signifi-
cantly affect the shape of rural settle-
ments. Expansion of the village at the 
turn of the 19th and 20th centuries 
intensified the historical stratifica-
tion in the landscape, characteristic 
of Silesia. The development of rural 
built-up areas consisted of compact-
ing the central, middle part of the 
settlement and building new workers’ 
houses and cottages around them. 
The owners of new homes usually 
worked outside agriculture or were 
employed by a richer farmer. Mul-
tilateral changes in the landscape of 
the Lower Silesian village occurred 
after the Second World War. They 
were mainly connected with strong 
migratory movements of the popula-
tion and agricultural reform. It can 
be noticed that currently in the 
functional systems of the village its 
basic residential and economic has 
lost its significance, while the model 
consisting of separate elements such 
as a house, a production plant and 
a social center is beginning to prevail.
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zabudowa zabezpieczała wieś przed 
dostępem od strony pól. Oprócz 
opisanych wsi okolnic powstawały 
ulicówki, również ze zwartą zabudo-
wą, jednak rozlokowaną po dwóch 
stronach drogi przechodzącej przez 
wieś, oraz przysiółki składające się 
z kilku zagród. W czasie koloni-
zacji średniowiecznej nowe wsie 
zakładano na prawie polskim lub 
niemieckim, natomiast już istnieją-
ce regulowano i przebudowywano 
pod nowe prawo. Wsie na prawie 
polskim charakteryzowały się nie-
równomiernym rozplanowaniem 
oraz szachownicą pól, które leżały 
nie tylko na obszarze danej wsi, 
ale też sąsiednich. We wsiach na 
prawie niemieckim wyznaczano jej 
dokładne granice oraz wprowadzano 

regularne rozplanowanie zabudowy 
i układu pól. W przeciwieństwie do 
wsi na prawie polskim osadnicy wsi 
na prawie niemieckim otrzymywali 
dziedziczne prawo ziemi. Głównymi 
typami wsi na prawie niemieckim 
były wsie o układzie łanowym i prze-
ważnie były owalnicami lub uliców-
kami. Przede wszystkim występowały 
na Nizinie Śląskiej. Oprócz wsi ła-
nowych na Dolnym Śląsku występo-
wały również wsie o układzie łanów 
leśnych. Zakładano je na obszarach 
dotychczas niezamieszkałych, często 
zalesionych w południowej górskiej 
oraz podgórskiej części regionu. 
We wsiach tego typu zabudowania 
lokowano w dolinach i były to wsie 
łańcuchowe o luźnej zabudowie. 

Kolejnym etapem, pomiędzy 
XV i XVIII wiekiem, było osadnictwo 
folwarczno-pańszczyźniane. Na 
słabo zasiedlonych obszarach budo-
wano nowe wsie folwarczne, w skład 
których wchodziły zabudowania 
folwarczne w centralnym miejscu 
oraz zabudowania chałupnicze i za-
grodnicze lokowane wzdłuż ulicy 
odsuniętej nieco od drogi głównej. 
Dodatkowo zakładano na Podsude-
ciu wsie bezfolwarczne, a w oko-
licach doliny głogowsko-baryckiej 
występowało osadnictwo olęderskie. 

Rewolucja związana z uwłasz-
czeniem chłopów nie wpłynęła 
znacząco na kształt osiedli wiej-
skich. Rozbudowa wsi na prze-
łomie XIX i XX w. nasiliła nawar-
stwienia historyczne w krajobrazie, 

Fig. 1. The research area (elaborated by A. Witkiewicz 2018)

Ryc. 1. Wybrany obszar badań (oprac. A. Witkiewicz 2018)
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Spatial development 
of selected villages

The current anlysis adopts the 
division criterion based on the dis-
persion of buildings in a selected 
village. In some cases, it is worth 
paying attention to the characteristic 
spatial village layout from the time of 
medieval colonization, i.e. the oval 
villages with the spindle-shaped inner 
square (today mostly built-up), e.g. 
Wilkocin (Table 1, Fig. 2g,h), Obora 
(Table 1, Fig. 1e,f) or linear villages 
(Table 1, Fig. 7t,u). The analysis of 
pre-war messtischblatt maps from the 
first half of the 20th century shows 
that the majority of villages in the 
selected area were characterized by 
a multi-road layout type (40 villages), 
followed by a single-road compact 
(23 villages) and loose single-road 
type (15 villages). There were no 
villages in this region with a type 
of scattered or urban development 
apart from the typical urban ones – 
Przemków and Chocianów. There 
are now 60 villages of a multi-road 
type, 8 of a compact single-road 
type and 10 of a loose single-road 
arrangement. In the beginning of the 
twentieth century multi-road villages 
acounted for the largest share – 51%, 
then single-road compact ones – 30% 
and loosely arranged single-road ones 
– 19%. At present, the multi-road type 
has the largest share as well, having 
increased, however, to 77%, and the 
second largest one being the loose 
single-road type with a share of 13%. 

The last one is the compact one with 
a share of 10%. Figure 2 presents the 
comparison of the percentage share 
of types of spatial systems of village 
development.

Out of the villages that changed 
the character of their built-up ar-
eas most (13 villages) used to have 
a single-road compact layout system, 
now changed into a multi-road one, 
these are among others the villages of 
Karczowiska, Sobin, Obora (Table 1, 
Fig. 1a–f). In addition, 7 villages 
have changed from loosely arranged 
one-road ones to multi-road villages, 
among others Dobroszów and Gor-
zyca (Table 1, Fig. 5m–p), 3 villages 
Jabłonów, Wilkocin and Studnica 
(Table 2, Fig. 2g–j) have changed 
their spatial arrangement from com-
pact single-road ones into loosely 
arranged single-road ones and one 
village, the village of Groble (Table 1, 
Fig. 6r,s) has changed its character 
from loosely arranged single-road one 

to compact single-road. The remain-
ing 54 ones, including among others 
Ulesie (Table 1, Fig. 14k,l), Okmiany 
(Table 1, Fig. 7t,u), Kochlice (Table 1, 
Fig. 8w,x) and Curve (Table 1, Fig. 
8y,z) the village have not changed 
their spatial development layout over 
the analyzed period of the last 100 
years. The biggest numer of of vil-
lages – 69% have not changed their 
type of building development, 26% 
expanded from compact single-road 
or loosely arranged to multi-road 
type, 4% changed their type from 
compact to dispearsed, which means 
that loosening of the arrangement of 
built-up areas took place and only in 
1% of cases densification of build-
ings occurred. Figure 3 presents the 
percentage share of types of transfor-
mations in the development of the 
investigated villages.

Table 1 presents diagrams de-
picting rural development types on 
the selected examples.

Fig. 2. Comparison of the percentage share of individual village spatial layout types. The outer 
ring shows the state from mid 20th century, the inner ring shows the beginning of 21st century 

Ryc. 2. Porównanie procentowego udziału typów układów przestrzennych zabudowy wsi. Krąg 
zewnętrzny obrazuje stan z I poł. XX w., krąg wewnętrzny stan na początek XXI w. 

19%

30%

51%

13%

10%

77%

Village layout types 
Typy zabudowy wsi

single-road with loose layout 
jednodrożny luźny

single-road with a compacted 
layout / jednodrożny zwarty

multi-road type / wielodrożny
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charakterystyczne dla Śląska. Rozwój 
zabudowy wiejskiej polegał na za-
gęszczaniu starej, środkowej części 
osady oraz budowaniu wokół nich 
nowych domów robotniczych i cha-
łupniczych. Właściciele nowych 
domów zazwyczaj pracowali poza 
rolnictwem lub zatrudnieni byli u bo-
gatszego gospodarza. Wielostronne 
zmiany w krajobrazie wsi dolnoślą-
skiej zaszły po II wojnie światowej. 
Wiązały się przede wszystkim z sil-
nymi ruchami migracyjnymi ludności 
oraz reformą rolną. Można zauważyć, 
że obecnie w układach funkcjonal-
nych wsi straciła znaczenie podsta-
wowa jednostka mieszkaniowo-go-
spodarcza, natomiast zaczyna działać 
model składający się z oddzielnych 
elementów takich jak dom, zakład 
produkcyjny i centrum społeczne. 

Rozwój przestrzenny 
wybranych wsi

Do analizy wsi przyjęto kryte-
rium podziału ze względu na roz-
proszenie zabudowy. W niektórych 
przypadkach warto zwrócić uwagę na 
charakterystyczne układy przestrzen-
ne wsi z czasów średniowiecznej 
kolonizacji, tzn. wsie owalnicowe 
z widocznym do dziś wrzecionowa-
tym placem wewnętrznym (dziś naj-
częściej częściowo zabudowanym), 
np. Wilkocin (tab. 1, ryc. 2g,h), Obora 
(tab.1, ryc. 1e,f) lub ulicówki (tab. 1, 
ryc. 7t,u). Z analizy map przedwo-
jennych messtischblatt z pierwszej 
połowy XX w. wynika, że najwięcej 

wsi na wybranym obszarze badań 
charakteryzował typ wielodrożny (40 
wsi), następnie kolejno jednodrożny 
zwarty (23 wsie) i jednodrożny luźny 
(15 wsi). Nie występowały w tym 
regionie wsie o typie zabudowy roz-
proszonym lub miejskim poza typo-
wymi jednostkami miejskimi – Prze-
mkowem i Chocianowem. Obecnie 
wsi o typie zabudowy wielodrożnym 
jest 60, jednodrożnym zwartym – 
8, a luźnym – 10. Procentowo na 
początku XX w. największy udział 
(51%) stanowił typ wsi o zabudowie 
wielodrożnej, następnie kolejno 30% 
jednodrożny zwarty i 19% jednodroż-
ny luźny. Aktualnie typ wielodrożny 
ma również największy udział, jed-
nak powiększony do 77%, a drugim 
co do wielkości jest typ jednodrożny 
luźny o udziale 13%. Ostatni jest typ 
jednodrożny zwarty o udziale 10%. 
Na rycinie 2 przedstawione zostało 
porównanie procentowego udziału 
typów układów przestrzennych za-
budowy wsi.

Ze wsi, które zmieniły charak-
ter zabudowy, najwięcej (13) miało 
jednodrożny zwarty typ układu 
przestrzennego, zmieniony obecnie 
na wielodrożny, m.in. wsie Karczo-
wiska, Sobin, Obora (tab. 1, ryc. 
1a–f). Poza tym 7 wsi zmieniło się 

z jednodrożnych luźnych na wielo-
drożne, m.in. Dobroszów i Gorzyca 
(tab. 1, ryc. 5m–p), 3 wsie: Jabło-
nów, Wilkocin i Studnica (tab. 2, 
ryc. 2g–j) zmieniły swój układ prze-
strzenny z jednodrożnego zwartego 
na jednodrożny luźny, a jedna wieś 
Groble (tab. 1, ryc. 6r,s) zmieniła 
charakter z jednodrożnego luźnego 
na jednodrożny zwarty. Pozostałe 54 
wsie, m.in. Ulesie (tab. 1, ryc. 14k,l), 
Okmiany (tab. 1, ryc. 7t,u), Kochlice 
(tab. 1, ryc. 8w,x) i Krzywa (tab. 1, 
ryc. 8y,z), nie zmieniły swojego ukła-
du przestrzennego zabudowy w ana-
lizowanym okresie ostatnich 100 lat. 
Procentowo największa liczba wsi 
(69%) nie zmieniła swojego typu 
zabudowy, 26% z nich rozbudowało 
się z jednodrożnej zwartej bądź luź-
nej na wielodrożną, 4% zmieniło typ 
z jednodrożnego zwartego na luźny, 
co oznacza, że nastąpiło rozluźnienie 
zabudowy, a jedynie w 1% nastąpiło 
zagęszczenie zabudowy. Na rycinie 
3 przedstawiono procentowy udział 
rodzajów przekształceń zabudowy 
badanych wsi, natomiast na rycinie 
1 – rodzaje przekształceń w poszcze-
gólnych wsiach na obszarze badań. 

Tabela 1 przedstawia schematy 
poszczególnych rodzajów rozwoju 
wsi na wybranych przykładach. 

Fig. 3. Percentage share of types of layout 
transformations for selected villages

Ryc. 3. Procentowy udział rodzajów 
przekształceń zabudowy wybranych wsi

4%

26%

1%
69%

Types of layout transformations
Rodzaje przekształceń zabudowy wsi

loosening of the built-up area layout 
rozluźnienie zabudowy

transformation into multi-road village 
rozbudowa wsi na wielodrożną

densification of built-up area           
zagęszczenie zabudowy

no change / brak zmian
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Types of 
transformations
Rodzaje zmian 
typów układów 
przestrzennych 
zabudowy wsi

Spatial layout from the beginning of 20th century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XX w.

Spatial layout at the beginning of 21st century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XXI w.

1. From compact 
single-road to muli-
road
1. Z jednodrożnego 
zwartego na 
wielodrożny

Fig. a. Village of Neurode, current Karczowiska, of compact 
single-road layout
Ryc. a. Wieś Neurode, obecnie Karczowiska, o typie zabudowy 
jednodrożnym zwartym

Fig. b. Village Karczowiska – layout changed into multi-road
Ryc. b. Wieś Karczowiska o typie zabudowy zmienionym na 
wielodrożny

Fig. c. Herbersdorf, now Sobin, of compact single-road layout
Ryc. c. Wieś Herbersdorf, obecnie Sobin, o typie zabudowy 
jednodrożnym zwartym

Fig. d. Sobin with changed layout into multi-road one
Ryc. d. Wieś Sobin o typie zabudowy zmienionym na 
wielodrożny

Fig. e. Oberau, now Obora, compact single-road layout
Ryc. e. Wieś Oberau, obecnie Obora, o typie zabudowy 
jednodrożnym zwartym

Fig. f. Obora – mulit-road layout
Ryc. f. Wieś Obora o typie zabudowy zmienionym na 
wielodrożny

Table 1. Types and patterns of transformations of the spatial layout of village buildings on selected examples from the research area. 
The yellow colour indicates the extent of the historic buildings of the village (elaborated by A. Witkiewicz 2018)

Tabela 1. Rodzaje i schematy przekształceń układu przestrzennego zabudowy wsi na wybranych przykładach z obszaru badań. 
Kolorem żółtym oznaczono zasięg historycznej zabudowy wsi (oprac. A. Witkiewicz 2018)
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Types of 
transformations
Rodzaje zmian 
typów układów 
przestrzennych 
zabudowy wsi

Spatial layout from the beginning of 20th century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XX w.

Spatial layout at the beginning of 21st century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XXI w.

2. From compact 
single road to 
loosely dispersed
2. Z jednodrożnego 
zwartego na luźny

Fig. g. Wolfersdorf, now Wilkocin, with compact single-road 
layout
Ryc. g. Wieś Wolfersdorf, obecnie Wilkocin, o zabudowie 
jednodrożnej zwartej

Fig. h. Wilkocin now with changed layout into loosely 
dispearsed single-road one
Ryc. h. Wieś Wilkocin o typie zabudowy zmienionym na 
jednodrożny luźny

3. From compact 
single-road to 
loosely dispearsed 
single-road
3. Z jednodrożnego 
zwartego na luźny

Fig. i. Steudnitz, now Studnica, compact single-road layout
Ryc. i. Wieś Steudnitz, obecnie Studnica, o zabudowie 
jednodrożnej zwartej

Fig. j. Stuidnica now with its layout changed into loosely 
dispearsed single-road one
Ryc. j. Wieś Studnica o typie zabudowy zmienionym na 
jednodrożny luźny

4. Unchanged 
compact single-
road
4. Niezmieniony typ 
jednodrożny zwarty

Fig. k. Waldau, now Ulesie, compact single-road layout
Ryc. k. Wieś Waldau, obecnie Ulesię, o typie zabudowy 
jednodrożnym zwartym

Fig. l. Ulesie now with unchanged compact single-road layout
Ryc. l. Wieś Ulesie o niezmienionym układzie zabudowy 
jednodrożnym zwartym
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Types of 
transformations
Rodzaje zmian 
typów układów 
przestrzennych 
zabudowy wsi

Spatial layout from the beginning of 20th century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XX w.

Spatial layout at the beginning of 21st century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XXI w.

5. From loose 
single-road to 
multi-road
5. Z jednodrożnego 
luźnego na 
wielodrożny

Fig. m. Doberschau, now Dobroszów, with loosely dispearsed 
spatial layout
Ryc. m. Wieś Doberschau, obecnie Dobroszów, o typie 
zabudowy jednodrożnym luźnym

Fig. n. Dobroszów with its spatial layout changed into multi-
road one
Ryc. n. Wieś Dobroszów o zmienionym typie zabudowy na 
wielodrożny

Fig. o. Lercheborn, now Gorzyca, with loose single-road layout
Ryc. o. Wieś Lercheborn, obecnie Gorzyca o typie zabudowy 
jednodrożnym luźnym

Fig. p. Gorzyca with its layout changed into multi-road one
Ryc. p. Wieś Gorzyca o zmienionym typie zabudowy na 
wielodrożny

6. From loose 
single-road to 
compact single-
road layout
6. Z jednodrożnego 
luźnego na zwarty

Fig. r. Tammendorf, now Groble, with loose single-road layout
Ryc. r. Wieś Tammendorf, obecnie Groble, o typie zabudowy 
jednodrożnym luźnym

Fig. s. The village of Groble now with layout changed into 
compact single-road type
Ryc. s. Wieś Groble o zmienionym typie zabudowy na 
jednodrożny zwarty
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Types of 
transformations
Rodzaje zmian 
typów układów 
przestrzennych 
zabudowy wsi

Spatial layout from the beginning of 20th century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XX w.

Spatial layout at the beginning of 21st century
Układ przestrzenny zabudowy wsi na pocz. XXI w.

7. Unchanged loose 
single-road layout
7. Niezmieniony typ 
jednodrożny luźny

Fig. t. Kaiserwaldau, now Okmiany, single-road with loosely 
dispersed layout
Ryc. t. Wieś Kaiserwaldau, obecnie Okmiany, o typie zabudowy 
jednodrożnym luźnym

Fig. u. Okmiany, single-road village with loosely dispersed layout
Ryc. u. Wieś Okmiany o niezmienionym typie zabudowy 
jednodrożnym luźnym

8. Unchanged Multi-
road layout
8. Niezmieniony typ 
wielodrożny

Fig. w. Kuchelberg, now Kochlice, with multi-road layout
Ryc. w. Wieś Kuchelberg, obecnie Kochlice, o typie zabudowy 
wielodrożnym

Fig. x. Kochlice, with unchanged multi-road layout
Ryc. x. Wieś Kochlice o niezmienionym typie zabudowy

Fig. y. Kreibau, now Krzywa, with multi-road layout
Ryc. y. Wieś Kreibau, obecnie Krzywa, o typie zabudowy 
wielodrożnym

Fig. z. Krzywa, with unchanged multi-road layout
Ryc. z. Wieś Krzywa o niemienionym typie zabudowy 
wielodrożnym
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Summary
Selected villages show the 

examples of partial blending of the 
old part of the village into their new 
structures. Over half of the surveyed 
villages with unchanged layouts in-
dicate that the multilateral changes 
in the landscape after the Second 
World War did not contribute to 
major changes in the characteristic 
spatial layouts of the village. Types 
of construction in these villages can 
be described as the same as the his-
torical ones, it can be however seen 
that the character of the arrangement 
of the built-up areas has changed. An 
example is the village of Kochlice 
in which the multi-road layout was 
historically compact, but nowadays 
it is visible that the buildings are scat-
tered despite the unchanged layout. 
The village of Krzywa, in turn, was 
characterized by loose multi-road 
building arrangement and in the 
course of history its development 
moved in a similar direction. The 
current system is larger but it is also 
multi-road and dispersed. As regards 
tendency to change village transfor-
mations into multi-road ones rank 
second. Historically single-road sys-
tems have evolved into larger multi-
road layouts. This may result from 
the current tendency of uncontrolled 
sprawl of rural areas. The smallest 
number of villages are characterized 
by densification of buildings, which 
can be considered a negative phe-
nomenon. Built-up areas are usually 
expanding, displacing farmsteads in 

favour of new development types. 
New estates build up on older tissue. 
They are most often created in the 
vicinity of main roads or generate the 
need for construction of new ones, 
causing expansion of new built-up 
areas into areas of typically rural and 
agricultural character. 

Anna Witkiewicz
Faculty of Architecture
Wrocław University of Science and Technology

Endnote
1 The types adopted based on the study con-
ducted by R. Malina and others [Stelmach et 
al. 1990] and and author’s own conclusions and 
literature analyses.
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Podsumowanie
Na wybranych przykładach 

widoczne jest częściowe wtapianie 
starej części wsi w ich nowe struk-
tury. Ponad połowa badanych wsi 
o niezmienionych układach zabudo-
wy świadczy o tym, że wielostronne 
zmiany w krajobrazie po II wojnie 
światowej nie przyczyniły się do 
dużych zmian w charakterystycz-
nych dotychczasowych układach 
przestrzennych wsi. Typy zabudowy 
w tych jednostkach można określić 
jako takie same jak historyczne, jed-
nak widać, że charakter zabudowy 
pomimo to się zmienił. Przykładem 
jest wieś Kochlice, w której historycz-
nie układ zabudowy wielodrożny był 
zwarty, obecnie natomiast widoczne 
jest rozproszenie zabudowy pomi-
mo niezmienionego układu. Z kolei 
wieś Krzywa charakteryzowała się 
rozluźnioną zabudową wielodrożną 
i w toku historii układ powiększał się 
w tym samym nurcie. Obecny układ 
jest większy, natomiast również jest 
rozproszony wielodrożny. Drugą 
co do wielkości w tendencji zmian 
jest rozbudowa wsi na wielodrożną. 
Układy historycznie jednodrożne 
przekształciły się w większe jednostki 
wielodrożne. Może być to wynikiem 
obecnej tendencji niekontrolowane-
go rozlewania się zabudowy obsza-
rów wiejskich. Najmniej wsi cechuje 
się zagęszczeniem zabudowy, co 
można uznać za negatywne zjawi-
sko. Zabudowa zazwyczaj rozszerza 
się, wypierając zagrody wiejskie 
na rzecz nowego budownictwa. 

Nowe osiedla nawarstwiają się na 
starszą tkankę. Powstają najczęściej 
w sąsiedztwie głównych dróg lub 
generują potrzebę budowy nowych, 
powodując rozlewanie się zabudowy 
na obszary typowo rolnicze. 

Anna Witkiewicz
Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska

Przypis
1 Typy przyjęto na bazie danych zawartych 
w opracowaniu autorstwa zespołu R. Maliny 
[Stelmach i in. 1990] oraz własnych wniosków 
z badań i analiz literatury.
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