
Klasa IV - 27 maja 2020r. (11 tydzień)  

Temat: O sztuce mojego regionu – Budownictwo regionalne.  

Mieliście okazję przekonać się, jak dawniej kopiowano wzory na różne 

przedmioty. Była to technika „przepróchu”. Dziś tej techniki się już nie stosuje. 

Są nowocześniejsze. 

Budownictwo regionalne jest nam dość bliskie, chociażby dlatego, że niedaleko 

znajduje się muzeum pod gołym niebem – Skansen w Sierpcu. Wielu z Was na 

pewno było w tym muzeum. Widzieliście więc znajdujące się tam chaty i 

kościółek.  

Zadanie domowe:  

Zapoznajcie się z poniższym tekstem i odpowiedzcie na pytanie: Co to jest? 

-strzecha… 

-gont… 

-konstrukcja zrębowa… 

  

24. Budownictwo regionalne 
Z poprzednich rozdziałów dowiedzieliście się, że sztuka ludowa obejmuje wszystkie dziedziny 

twórczości plastycznej: budownictwo, rzeźbę, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne. Bliżej 

poznaliście różne rodzaje malarstwa ludowego. Teraz zobaczycie przykłady ludowego 

budownictwa i ludowej rzeźby. 

Najważniejszą dziedziną ludowej architektury jest budownictwo drewniane. W ciągu kolejnych 

stuleci powstało wiele typów budowli drewnianych. Najważniejsze z nich to chata i kościół. 

 

 
 

72. Kościół w Haczowie 

To jeden z najpiękniejszych zabytków polskiej architektury drewnianej. 

Kościół składa się z prostokątnej nawy nakrytej spadzistym dachem krytym gontem, czyli krótkimi i 

wąskimi deseczkami. Wokół całego kościoła wybudowano zadaszony ganek, zwany sobotami – tu 

nocowali parafianie przybyli z odległych wsi w przeddzień mszy świętej (czyli w sobotę). 
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 73. Chata kaszubska 

Wiejski dom zbudowano z drewnianych bali, pobielono i przykryto spadzistym, słomianym dachem, czyli 

strzechą. Zwróćcie uwagę na naroża chaty, w których belki są łączone w sposób przypominający splecione 

palce obu dłoni. Ta bardzo charakterystyczna konstrukcja drewnianych ścian nosi nazwę konstrukcji 

zrębowej. 

 
Polskie chaty prezentują znaczną rozmaitość. Miały przeważnie niskie ściany i spadzisty dach ze słomy, 

czyli strzechę, albo były kryte wąskimi deseczkami, zwanymi gontem. Strop układano z desek 

opierających się na belkach biegnących poprzecznie, te zaś na mocnej belce zwanej sosrębem. Belki i 

sosręby były często bogato nacinane i zdobione ornamentami roślinnymi lub geometrycznymi. Przez 

środek chaty na przestrzał wiodła sień, po jednej stronie sieni znajdowała się izba czarna, używana na co 

dzień, po drugiej – izba biała, odświętna. W głębi za izbami umieszczano dwie komory, czyli składziki 

odzieży i żywności, czasem służące także do spania. 

Niekiedy wzbogacano bryłę chaty podcieniami zajmującymi całą krótszą ścianę (na Kujawach i na 

Mazowszu). W innych regionach chaty miały ganki biegnące przez całą długość ściany frontowej (na 

Podhalu). 

 

 

74. Wnętrze chaty 

Jedną z najważniejszych rzeczy w 

chłopskiej chacie, prawdziwym 

centrum domu, był piec. Nie tylko 

ogrzewał wnętrze, lecz także służył 

do gotowania potraw, pieczenia 

chleba, a nawet do… spania. 

Zwróćcie też uwagę na belkę 

sufitu, do której przybijano deski 

stropu. 
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Drewniane wiejskie kościoły mają kształt prostokątny, są kryte wysokim dwuspadowym dachem z gontu. 

Niekiedy do ich korpusów przybudowywano wieże pełniące funkcję dzwonnicy. Najstarsze z zachowanych 

w Polsce drewnianych kościołów z terenu Małopolski, np. pochodzący z XV wieku kościół w Dębnie 

Podhalańskim, wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (czyli listę obiektów o wyjątkowej 

wartości dla ludzkości prowadzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i 

Kultury). 

Wyszukajcie w dostępnych źródłach ilustracje przedstawiające dawne chłopskie chaty z rozmaitych 
regionów Polski. 
Zwróćcie uwagę na konstrukcję takich budowli oraz na wnętrza, sprzęty codziennego użytku, na 
zastosowane formy i materiały. 
 

 


