
 

 

walls 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

 Photo_ZAP_01 
 

 

scan_ZAP_01 

 
 

Argumentation 
and evaluation 

of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki 
jednoznacznie wskazujące na istnienie 

ściany w konstrukcji drewnianej 
 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 
 

 



 

roof a 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

 scan_ZAP_02 
 

 

scan_BramyNieba_01 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
dwóch źródeł jednoznacznie 

wskazujące na istnienie sklepienia 
ośmiobocznego 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 



roof b, c 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

scan_BramyNieba_02 
 

 

scan_ZAP_03 

 

Used sources 
Photo_ZAP_02 

 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

tych dachów 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 

 



 

floor 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

scan_BramyNieba_01 

 

Photo_ZAP_03 
 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
więcej niż jednego źródła pokazujące 

róznice poziomów podłogi 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 

 

 

 



Choir loft 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_01 
 

 

scan_ZAP_03 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

chóru 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 

 

 

 

 



 

Window a 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_04 
 

 

scan_ZAP_04 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

okna 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 



Window b 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_02 
 

 

scan_ZAP_04 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

okna 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 



Window c 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_04 

 

scan_BramyNieba_01 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

okna 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 

 

 

 

 

 

 



Window d 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_04 

 

scan_BramyNieba_02 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

okna 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 

 

 

 

 



doorways a 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_02 

 

photo_jewishbialystok_01- 
niezgodność ze zdjęciem z ZAPu 

 

scan_BramyNieba_02- niezgodność ze 
zdjęciem z ZAPu 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące różne 

odeskowanie drzwi wiejściowych- 
prawdopodobnie nastąpiła ich 

wymiana 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 



Doorways  b 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_03 

 

scan_BramyNieba_03- niezgodność ze 
zdjęciem z ZAPu 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące różne 

odeskowanie drzwi wiejściowych- 
rekonstrukcja wersji ze zdjęcia 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 

 

 

 

 



Doorways c 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_05 

 

scan_ZAP_04 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

drzwi 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 



Doorways d 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

Photo_ZAP_03 

 

scan_BramyNieba_01 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

drzwi 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 



Bima  
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources 

analogy_ BramyNieba _01 

 

analogy_ BramyNieba _01 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Nie istnieją żadne dokumenty dot. 
bimy, dobrano bimę z synagogi w 

Olkielnikach o analogicznym układzie 
przestrzenym  

02- analogy 



Aron Ha-kodesh 
 

Reconstructed 
object 

 

 
 

Used sources scan_ BramyNieba _04 

 



scan_ BramyNieba _05 

 
Argumentation and 
evaluation of the 
uncertainty 

 
 

Istnieją dokumenty -zdjęcia, rysunki z 
wielu źródeł pokazujące geometrię 

Aron Ha-kodesha 

03- mentioned  in  
documents  

directly  referring  
to  the  building 

 


