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Wysiedlone wioski łemkowskie  
w Beskidzie Niskim w świetle  

lotniczego skanowania laserowego  
i obserwacji terenowych
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Celem niniejszej pracy jest zasygnalizowanie wyników 
analizy porównawczej danych zawartych w archiwalnych 
opracowaniach kartograficznych, numerycznym mode-
lu terenu (NMT) stworzonym na podstawie lotniczego 
skanowania laserowego, obserwacji terenowych oraz 
informacji ustnych dawnych mieszkańców wysiedlonych 
ponad 60 lat temu wsi w Beskidzie Niskim – Czarnego 
i Długiego, zamieszkałych niegdyś przez Łemków1. Przed-
miotem zainteresowania była możliwość powiązania śla-
dów widocznych jeszcze w krajobrazie i obiektów czytel-
nych na numerycznym modelu terenu z zabudowaniami 
oznaczonymi na dawnych mapach. Z jednej strony chodzi-
ło zatem o zadokumentowanie ginących śladów żywego 
niegdyś dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś o uzyska-
nie danych przydatnych dla interpretacji stanowisk arche-
ologicznych – dotyczących tafonomii wsi i poszczególnych 
budynków drewnianych oraz przydatności i wiarygod-
ności różnych metod prospekcji niedestrukcyjnej w od-
twarzaniu struktury przestrzennej i form zabudowy wsi. 

Wioski Czarne i Długie  
w Beskidzie Niskim

Obie wsie, stanowiące przedmiot analizy, znajdowały się 
nad dopływami Wisłoki, w centralnej części Łemkowsz-
czyzny (ryc. 2) i miały długą historię, sięgającą przynaj-
mniej XVI wieku. Czarne lokowano prawdopodobnie 
około 1569 roku; pierwsza pewna informacja o nim 
pochodzi z roku 1629 – istnieją tam już wtedy „trzy go-
spodarstwa posiadające ziemię i dwa bezrolne”2. Długie 
mogło istnieć już w 1541 roku – Wojszykowie mieli wtedy 
sprzedać wioskę Stadnickim. Rejestr poborowych z 1581 
roku mówi o stojących w Długiem „trzech dworzyszczach 
wołoskich i sołtysich”3. Mieszkańcy tych wsi zajmowali 

1   Niniejszy artykuł powstał na podstawie pracy magisterskiej pt. Ar-
cheologiczny obraz opuszczonych wiosek łemkowskich w Beskidzie 
Niskim, napisanej w Instytucie Archeologii UKSW pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Zbigniewa Kobylińskiego. Prace terenowe były moż-
liwe dzięki wsparciu finansowemu ze strony Fundacji Res Publica 
Multiethnica.

2   Grzesik, Traczyk, Wadas 2012: 231.
3   Grzesik, Traczyk, Wadas 2012: 229.

się pasterstwem (bydło i owce), tkactwem, stolarstwem 
i uprawą zbóż: owsa, jęczmienia, rzadziej żyta i pszeni-
cy; uprawiano także ziemniaki, groch, fasolę oraz len, 
w obejściach hodowano drób4. R. Reinfuss wspomina 
o zauważalnym odejściu od hodowli na rzecz rolnictwa 
w drugiej połowie XIX wieku5. 

Domy łemkowskie (ryc. 1), zwane chyżami, były budo-
wane z drewna i posadowione na kamiennym fundamen-
cie; wznoszono je zwykle pod kątem prostym do drogi. 
Wsie Długie i Czarne należą tu do wyjątku. W tym rejonie 
najczęściej stawiano zagrody jedno- lub dwubudynkowe; 
zabudowania były niskie, o wysokim dachu, kryjącym ob-
szerny strych6, w środku znajdowała się jedna izba z dobu-
dowaną sienią albo komorą7. Budynek taki mierzył około 
15–25 metrów długości i 10 metrów szerokości. Nieliczne 
gospodarstwa miały własne sady, liczące po kilka-kilka-
naście drzewek, choć w porównaniu z wsiami polskimi, 
sioła łemkowskie miały być prawie bezdrzewne8. Obok 
zabudowań stawiano też spichlerze, komory i niewiel-
kie chlewiki, wodę pobierano z potoków lub ze studni9.

W dwudziestoleciu międzywojennym w Czarnem znaj-
dowała się dwujęzyczna szkoła podstawowa, gospoda, 
tartak, dwa młyny wodne i kuźnia10. Zawieruchę dziejową 
pierwszej połowy XX wieku przetrwały do dzisiaj tylko dwie 
łemkowskie chyże. Zachowaną cerkiew pod wezwaniem 
św. Dymitra rozebrano w 1993 roku i przeniesiono do Są-
deckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu, a w 2001 
udostępniono zwiedzającym11, zaś w 2004 roku przywróco-
no jej funkcję sakralną12. W spisie z 1936 roku Czarne liczy 
ponad 300 mieszkańców, Długie zaś niemal 20013. 

W obu wioskach znajdują się po dwa cmentarze: wiej-
ski i wojenny, na którym leżą polegli w walkach zimy 1915 

  4   Goetl 1936: 5–20.
  5   Reinfuss 1949: 135–136.
  6   Reinfuss 1949: 137.
  7   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 24.
  8   Goetl 1936: 24.
  9   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 24; Goetl 1936: 26.
10   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 232.
11   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 235.
12   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 138.
13   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 232; Piecuch, Harkawy i Janow-

ska-Harkawy 2013: 131.
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Ryc. 1. Przykład łemkowskich domostw 
z początku wieku XX (fot. S. Leszczycki)
Fig. 1. Example of the Lemko house from 
the early twentieth century (photo by S. Lesz-
czycki)

Ryc. 2. Zasięg mniejszości rusińskich w granicach II Rzeczpospolitej Polskiej wg Romana Reinfussa (1948 r.) (oprac. S. Domagała)
Fig. 2. Range of the Ruthenian minorities within the Second Polish Republic, according to  Roman Reinfuss (1948) (designed 
by S. Domagała)
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roku poddani cesarzy Austro-Węgier (37 w Długiem, 62 
w Czarnem) i Rosji (208 w Długiem, 315 w Czarnem)14. 
Cmentarz wojenny w Długiem, rozebrany wcześniej przez 
pracowników PGR z Wyszowatki, został odrestaurowany 
w 1998 roku w sposób dość dowolny i większość grobów 
(141 z 245 wg dokumentacji zachowanej w Krakowskim 
Archiwum Państwowym) znajduje się poza jego współ-
czesnym ogrodzeniem15.

Kresem istnienia obu wsi były powojenne wysiedlenia 
przeprowadzone w ramach tzw. Akcji Wisła. Jedną z jej 
przyczyn była intensywna penetracja Łemkowszczyzny 
przez stronników narodowych organizacji ukraińskich, 
głównie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)16 podczas okupacji nie-
mieckiej i w pierwszych latach po wojnie. W jej wyniku 
przesiedlono prawie wszystkich Rusinów pozostałych po 
wymianie ludności z Radziecką Rosją. Niektóre wsie, np. 
bieszczadzkie Tworylne, były palone przez wojsko od razu 
po opuszczeniu, na oczach ich niedawnych mieszkańców. 
Inne miała palić UPA, by utrudnić ponowną kolonizację 
regionu. Po 1956 roku Czarne zamieszkiwały tylko trzy 
rodziny Łemków, z których jedna wróciła z ZSRR, a ostatni 
Łemko wyjechał stamtąd w roku 1976, po śmierci swojej 
żony17. W Czarnem usytuowano oborę i czworaki dla pra-
cowników PGR w pobliskiej Jasionce18.

Źródła kartograficzne

Dwa etapy prospekcji terenowej, w której antropoge-
niczne elementy krajobrazu były namierzane i fotografo-
wane, poprzedziła intensywna kwerenda kartograficzna, 
obejmująca austro-węgierskie mapowania militarne z lat 
1779–1783 (1:28800)19, 1836–1852 (1:28800)20, 1868–
1880 (1:75000)21, mapę Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego (WIG) z roku 1938 (1:100000)22, mapę topogra-
ficzną z przełomu lat 60. i 70. XX wieku (1:10000)23 i dane 
współczesne. Dzięki różnorodności źródeł prześledzono 
rozwój przestrzenny obu wsi przez ostatnie 200 lat ich 
istnienia wraz ze zmianami w ich najbliższym krajobrazie 
– regulacją strumieni, progresją i regresją lasów. Pośred-
nio umożliwiło to obserwacje wpływu rozwoju metod 
kartograficznych na jakość map, szczególnie pomiędzy 
pierwszym i drugim kartowaniem austro-węgierskim, wy-
rażone wprowadzeniem sieci triangulacyjnych, a w przy-

14   Piecuch, Harkawy i Janowska-Harkawy 2013: 48–53.
15   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 230.
16   Wspomnienia Piotra Sabatowicza; za http://www.sekowa.info/

index.php?go=3&id2=33 [data dostępu: 24.04.2016]; Nabywa-
niec  1995: 110.

17   Długaszek 2001: 11.
18   Grzesik, Traczyk i Wadas 2012: 234.
19   http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/
20   http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/
21   http://mapire.eu/en/map/hkf_75e/
22   http://igrek.amzp.pl/details.php?id=4778
23   Zasoby serwisu geoportal.gov.pl.

padku późniejszych map – użyciem zdjęć lotniczych, 
satelitarnych, fotogrametrii i ALS. Uzyskany na podsta-
wie laserowego skaningu lotniczego numeryczny model 
terenu został użyty do wytyczenia śladów zabudowań – 
piwnic, fundamentów, w niektórych przypadkach studni 
czy fortyfikacji polowych z czasów I i II wojny światowej. 
Analizom poddano zarówno rastrowy obraz NMT udo-
stępniony na serwisie geoportal.gov.pl, jak i NMT prze-
liczony z surowych danych zawartych w plikach *.las24.

Źródła kartograficzne posłużyły do wykreślenia spo-
dziewanego zasięgu wsi w danym okresie, a także do 
datowania poszczególnych budynków, o ile możliwe było 
jednoznaczne połączenie obiektów namierzonych w te-
renie z zabudowaniami zaznaczonymi na mapach. Anali-
zowano także wymiary tych ostatnich, choć wydaje się, 
że uległy one standaryzacji i pozostały symbolem obra-
zującym raczej rozmieszczenie budynków, niż rzeczywistą 
ich wielkość (ok. 40 m długości na pierwszym i trzecim 
mapowaniu austro-węgierskim, ok. 25 m długości na 
drugim mapowaniu, ok. 50 m na mapie WIG). Większość 
map posiadała georeferencję, uzyskaną w skompliko-
wanemu procesowi rektyfikacji25; mapę WIG osadzono 
w siatce koordynatów bazy danych GIS w oparciu o cha-
rakterystyczne punkty krajobrazu (szczyty gór, zbiegi do-
lin strumieni). Wszystkie zidentyfikowane obiekty zostały 
nieinwazyjnie zweryfikowane i udokumentowane w te-
renie. Prócz tego, takiej samej dokumentacji podlegały 
obiekty niewykryte na NMT, a wyraźnie manifestujące się 
w krajobrazie opuszczonych wsi. Finalny inwentarz liczył 
317 obiektów, wśród których dominowały fundamenty, 
piwnice i studnie oraz elementy fortyfikacji polowych 
z czasów I i II wojny.

Problematyka teledetekcji  
wysiedlonych wsi

Aktualny stan rzeźby terenu opuszczonych wsi łemkow-
skich został skartowany dwukrotnie: na podstawie ra-
strowej wizualizacji NMT dostępnej w ramach projektu 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwy-
czajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz NMT przeliczonego 
z danych *las. Umożliwiło to poczynienie obserwacji na 
temat jakości teledetekcji antropogenicznych form tere-
nowych każdego z tych modeli. 

Na rastrowym obrazie NMT możliwe było zidentyfiko-
wanie 335 obiektów, podczas gdy na samodzielnie gene-
rowanym NMT zidentyfikowano ich 371 (ryc. 3). Dzięki 
możliwości zmian przewyższenia i obserwacji przekrojów 
wzdłuż dowolnie wybranych linii intersekcyjnych inter-
pretacja była bardziej jednoznaczna. 

24   Za pomoc w wykonaniu numerycznego modelu terenu dziękuję 
mgr. Michałowi Jakubczakowi.

25   Molnár, Timár i Biszak 2014: 1–5; Molnár et al. 2006:4–5; Molnár 
i Timár 2009: 116.
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Teledetekcja, zastosowana podczas przygotowań do 
badań terenowych, okazała się skuteczną metodą ma-
powania krajobrazu kulturowego opuszczonych wsi, 
w których rzeźba większości obiektów była dość dobrze 
zachowana. W badaniach zaaplikowano dwie jej metody:
• zaznaczanie obiektów na podstawie mapy WIG 

z 1938 roku,
• zaznaczanie obiektów w oparciu o rastrowy obraz 

NMT udostępniony w serwisie geoportal.gov, które-
go znaczną część skorygowano podczas analiz NMT 
wygenerowanego z surowych danych.

Obie metody sprawdzono w terenie. Co oczywiste, 
kompleksowe opracowanie danych ze skanowania ALS 
dało znacznie pełniejszy obraz, choć i on nie był komplet-
ny. Pomimo, że od opuszczenia wiosek minęło niewiele 
ponad 60 lat, w terenie udało się zidentyfikować wiele 
obiektów, które nie posiadały rzeźby terenowej czytelnej 
na NMT. Wśród nich były zarówno studnie, jak i piwnice 
oraz domniemane fundamenty26.

Można zaryzykować twierdzenie, że teledetekcja za-
stosowana w omawianym projekcie dobrze sprawdza 
się w uzyskiwaniu „szerokiej” panoramy krajobrazu kul-
turowego – wyznaczaniu zasięgu osadnictwa, lasów, pa-
stwisk i terenów uprawnych czy skupisk budynków, może 
zawodzić natomiast w szczegółach takich, jak dokładna 
liczba obiektów lub ocena ich stanu zachowania. Pod tym 
względem często trudne było jednoznaczne połączenie 
niektórych fundamentów z obiektami zaznaczonymi na 
historycznych mapach – w sposób pewny udało się to 
tylko w przypadku nielicznych reliktów. 

Zwiad terenowy, niezależnie od pory roku, napotyka 
także na pewne trudności, m.in. ze względu na niedo-
stępność terenu. W przypadku badań wsi Czarne i Długie 
były to tereny porośnięte gęstym młodnikiem (głównie 

26   Wskazywały je regularne kształty wyznaczników wegetacyjnych, 
jednak bez potwierdzenia wykopem sondażowym trudno o osta-
teczną interpretację.

wierzchowiny) lub krzewami (niższe partie stoków), który 
uniemożliwiał dostrzeżenie granic ewentualnych struktur.

Osobną kwestią jest poprawna interpretacja wyznacz-
ników roślinnych. W archeologii lotniczej, gdy obserwu-
jemy z góry całe układy obiektów, wydaje się to znacznie 
łatwiejsze, niż podczas obserwacji dokonywanej z pozio-
mu ziemi i w skali mikro. Obiekty, których rzeźba tere-
nowa uległa zatarciu pod wpływem np. procesów sto-
kowych, pozostaną domniemane do czasu zastosowania 
innych metod niedestrukcyjnych lub otwarcia wykopu 
sondażowego. 

Teledetekcja  
a obserwacje terenowe

Interesującą kwestią pozostaje relacja interpretacji mo-
delu, map i ortofotomap z tym, co faktycznie pozostało 
w opuszczonych wsiach. W trakcie terenowej weryfikacji 
struktur zidentyfikowanych w danych ALS, okazało się, 
że najwięcej błędnie oznaczonych form zarejestrowano 
na wierzchowinach porośniętych gęstym lasem. Jest to 
zrozumiałe – grubsze gałęzie i pnie drzew przedwcześnie 
generują tzw. ostateczne odbicie, a usunięcie ich w trak-
cie klasyfikacji chmury punktów znacznie zmniejsza gę-
stość pomiarów na metr kwadratowy oraz generuje licz-
ne aberracje i artefakty na modelu27.

W obu wsiach stwierdzono też istnienie przynajmniej 
trzech struktur (oznaczonych symbolami s9, s10, 127m) 
nie posiadających wyraźnej rzeźby terenowej, a manife-
stujących się pod postacią regularnej plamy roślinności, 
jednorodnej pod względem gatunkowym lub (w przypad-
ku obiektu 127m w Długiem) mrowisk  (ryc. 4).

Ogółem zarejestrowano 317 form terenowych – 
obiektów archeologicznych, które pozytywnie przeszły 
weryfikację oraz obiektów architektury: fortyfikacji polo-
wych, kapliczek i krzyży przydrożnych. Prócz dwóch ostat-

27   Cruthley i Crow 2009: 5.

Ryc. 4. Długie, gm. Sękowa. Obiekt 127m 
(fot. S. Domagała)
Fig. 4. Długie, community of Sękowa. Featu-
re 127m (photo by S. Domagała)
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Ryc. 5. Długie, gm. Sękowa. Obiekt 415  
(fot. J. Radkowski)
Fig. 5. Długie, community of Sękowa. Featu-
re 415 (photo by J. Radkowski)

nich kategorii, większości obiektów nie udało się jedno-
znacznie i w sposób pewny połączyć z zabudowaniami 
oznaczonymi na mapach. Możliwe było to w przypadku 
fundamentu 415 (ryc. 5) w Długiem oraz J41, J 42 (ryc. 6) 
i s52 w Czarnem.

Budynki oznaczone jako j41, j42 i s52 pojawiają się już 
na Franziszeische Landesaufnahme, zbudowano je więc 
po 1783 roku z miejscowego drewna na kamiennym fun-
damencie. Obiekt 415 widoczny jest dopiero na Franzisco-
-Josephinische Landesaufnahme, zatem postawiono go po 
roku 1868. Była to najpewniej chyża wykorzystywana tylko 
latem, podczas prac na polach położonych wyżej i dalej 
od wioski, mniejsza od całorocznych zagród z dna doliny.

Na mapowaniu WIG w pobliżu obiektu oznaczonego 
jako j41 zaznaczony jest młyn wodny; dom albo nie zmie-
ścił się w skali, albo został opuszczony w wyniku I wojny 
światowej. Na tej mapie brak także obiektu 415 z Długie-
go – znajdował się on blisko wierzchowiny i mógł zostać 
rozebrany na opał i budulec potrzebny na linii frontu lub 
po prostu zniszczony ostrzałem zimą 1915 roku. Gdyby 
wciąż stał, zostałby prawdopodobnie oznaczony razem 
z innymi tymczasowymi schronieniami na wierzchowinie. 

Ponadto, w okolicy fundamentów oznaczonych jako j41 
i j42, zaznaczono na mapie umieszczonej na tablicach 
upamiętniających wsie (datowanie: 1928–1937 r.) tylko 
jeden budynek, co może oznaczać, że obiekt j41 faktycz-
nie nie przetrwał zawieruchy I wojny światowej.

Zakończenie

Powyższa relacja z badań ukazuje, jak wiele cennych 
informacji można uzyskać na podstawie samych badań 
kartograficznych, szczególnie, gdy opracowywane jest 
stanowisko archeologiczne z czasów nowożytnych lub 
współczesnych, dla którego istnieje zwykle mniej lub bar-
dziej pełen zestaw mapowań z różnych epok.

Ważnym pytaniem jest, na ile pełny obraz wsi uzy-
skalibyśmy na podstawie samych tylko obserwacji ar-
cheologicznych, z wyłączeniem źródeł etnograficznych, 
historycznych i kartograficznych, zdjęć lotniczych, sate-
litarnych oraz wykorzystania danych ALS. Odpowiedź 
w tym przypadku może być tylko hipotetyczna – musimy 
bowiem pamiętać o trwających od ponad 20 lat działa-

Ryc. 6. Czarne, gm. Sękowa. Obiekty J41 i J42, interpretowane jako fundamenty gospodarstw (oprac. S. Domagała)
Fig. 6. Czarne, community of Sękowa. Features J41 and J42, interpreted as foundations of homesteads (designed by  
S. Domagała)
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niach rozmaitych działaczy i organizacji o dziedzictwo 
materialne wysiedlonych wsi – przez ten czas zaopieko-
wano się cmentarzami, część krzyży i kapliczek została 
odrestaurowana, postawiono tablice pamiątkowe.

Uzyskanie informacji na temat zasięgu osadnictwa 
i gospodarki rolnej metodami wyłącznie archeologicznymi 
byłoby oczywiście możliwe, wymagałoby jednak zaanga-
żowania znacznie większego nakładu pracy, co bezpośred-
nio przełożyłoby się na niewspółmiernie wyższe koszty 
badań. Prace terenowe nie trwałyby dwóch tygodni28, 

28   Suma czasu poświęconego na pierwszy i drugi zwiad terenowy.

a przynajmniej kilka miesięcy, konieczne byłoby otwarcie 
co najmniej kilku wykopów sondażowych w celu samego 
tylko rozpoznania istnienia tam konstrukcji stałych i tym-
czasowych oraz pozyskania artefaktów, mogących po-
wiedzieć cokolwiek o ludziach zamieszkujących obie wsie 
i o przeznaczeniu poszczególnych budynków. Niemożliwe 
byłoby oczywiście poznanie nazwisk gospodarzy, czy dat 
opuszczenia konkretnych budynków. Poznanie pełnej bio-
grafii krajobrazu możliwe jest zatem tylko dzięki połącze-
niu analizy rozmaitych źródeł danych, w czym jedną z naj-
ważniejszych ról odgrywają niewątpliwie dane pozyskane 
dzięki lotniczemu skanowaniu laserowemu. 
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Szymon Domagała

Depopulated Lemko villages in the Beskid Niski Mountains,  
in the light of aerial laser scanning and field observations

Summary

The aim of this work is to signal the results of a comparative 
analysis of the data contained in archival maps, digital terrain 
model created on the basis of aerial laser scanning, field obser-
vations and verbal information of former residents of displaced 
more than 60 years ago villages in the Beskid Niski Mountains 
– Czarne and Długie, inhabited once by the Lemkos. The subject 
of interest was the possibility of linking traces still visible in the 
landscape and features readable in a digital terrain model with 
the buildings marked in old maps. On the one hand, the aim 

was therefore to document vanishing traces of the once lively 
cultural heritage, on the other hand to obtain data relevant for 
the interpretation of archaeological sites – on the taphonomy 
of villages and individual wooden buildings, and on the useful-
ness and reliability of various methods of non-destructive pros-
pecting in studying spatial structure and forms of development 
of abandoned villages.

Translated by Zbigniew Kobyliński
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