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LOKALNY MATERIA� BUDOWLANY JAKO CZYNNIK 
KSZTA�TUJ�CY KRAJOBRAZ POLSKIEJ WSI

Anna Ca�a, Iwona Orzechowska-Szajda
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc�awiu

Streszczenie. Artyku� ma charakter przegl�dowy. Po�wi�cony jest architekturze regional-
nej oraz materia�om budowlanym, z których te budynki powsta�y. Prócz ogólnie przyj�tych 
typów architektury regionalnej autorki chcia�yby zwróci� równie� uwag� na z pozoru ni-
czym niewyró�niaj�c� si� architektur� wiejsk�, która dzi�ki lokalnemu materia�owi bu-
dowlanemu przyczynia si� do zindywidualizowanej zabudowy w regionie i ca�o�ciowym 
�adzie przestrzennym. Dlatego prócz typowych przyk�adów zabudowy regionalnej, jak 
architektura podhala�ska czy sudecka, autorki przywo�uj� równie� typowe polskie wsie 
z regionu k�odzkiego, w których lokalny kamie� jest jednym z podstawowych materia�ów 
budowlanych, architektonicznych i dekoracyjnych.
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WST�P

Na kszta�towanie krajobrazu maj� wp�yw wszystkie czynniki przyrodnicze – rze	ba 
terenu, gleby, wody, szata ro�linna, oraz elementy wprowadzone przez cz�owieka – bu-
dowle i urz�dzenia techniczne. Na skutek dzia�alno�ci ludzkiej krajobraz ulega ci�g�ym 
zmianom, obszary o charakterze naturalnym przekszta�caj� si�, urbanizuj� i uprzemys�a-
wiaj�.

Zmieniaj�cy si� krajobraz rzutuje tak�e na zewn�trzny wizerunek wsi. Ma to swoje 
odzwierciedlenie w wyborze materia�u i konstrukcji budynków oraz ich wkomponowa-
niu w krajobraz.

Na budow� swych domostw cz�owiek zu�ywa� przede wszystkim materia� lokalny, 
najbardziej dost�pny i powszechny w danej okolicy, m.in. drzewo, glin� i kamie�. „Bu-
dulec jest elementem niezwykle silnie odciskaj�cym pi�tno w krajobrazie i b�d�cym jed-
nym z podstawowych tworzyw odr�bno�ci regionalnych” [Cio�ek 1984]. W zale�no�ci od 
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 cznego rozmieszczenia lasów, z�ó� gliny i kamienia kszta�tuje si� u�ycie odpo-
wiednich materia�ów budowlanych.

Czynnikiem wtórnym, decyduj�cym o u�yciu konkretnego materia�u, s� równie� kul-
turalne i gospodarcze mo�liwo�ci cz�owieka – stopie� zamo�no�ci, �rodki komunikacyj-
ne oraz mentalno�� panuj�ca na danym obszarze kraju, czyli tradycja i obyczaje.

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na tradycyjn�, wspó�czesn� 
polsk� wie�, która przez szybko post�puj�ce uprzemys�owienie coraz cz��ciej zatraca 
swój indywidualny charakter. Powodem tego jest odchodzenie od tradycyjnych materia-
�ów budowlanych, jak drewno czy kamie�, i zast�powanie ich nowoczesnymi, sztuczny-
mi materia�ami – pustakami, panelami itp.

W niektórych jednak regionach kraju, gdzie dost�pno�� lokalnych materia�ów budow-
lanych jest du�a, �atwiej mo�na dostrzec indywidualno�� zabudowy. Do takich obszarów 
nale�y m.in. Ziemia K�odzka, gdzie rodzimy materia� skalny, który wci�� wydobywany 
jest w miejscowych kamienio�omach, nadal przyczynia si� do zindywidualizowanej za-
budowy w ca�ym regionie, wspó�graj�cej z otoczeniem.

Artyku� ma na celu zasygnalizowanie problemu na podstawie przeprowadzonych ob-
serwacji w wybranych regionach kraju – na Podhalu i w Sudetach, oraz poprzez przepro-
wadzenie szczegó�owych bada� na terenie Ziemi K�odzkiej. Analizy zawieraj� zarówno 
charakterystyk� historyczn�, jak i odwo�uj� si� do dzisiejszego wizerunku wspó�czesnej 
polskiej wsi.

LOKALNE MATERIA�Y U�YWANE W BUDOWNICTWIE WIEJSKIM

Drewno

Regiony, w których decyduj�cym materia�em jest drewno, charakteryzuj� si� du�ym 
procentem budownictwa drewnianego. Rozpowszechnienie na tym terenie konkretnego 
budownictwa pozostaje w prostym stosunku do powierzchni le�nej. Zasadnicz� cech� 
stanowi tu zale�no�� konkretnego rodzaju budownictwa od materia�u wyst�puj�cego 
w danym regionie. Mo�liwe jest jednak pewne przesuni�cie u�ywanego materia�u bu-
dowlanego spowodowane czynnikami cywilizacyjnymi. Dowiedziono, i� ludno�� wiej-
ska, utrzymuj�ca si� z uprawy roli, u�ywa�a cz��ciej materia�ów tradycyjnych i starszych 
form utartych przez wieki w budownictwie. Analizuj�c dawne budownictwo wsi polskiej, 
wida� ogromn� przewag� budownictwa drewnianego, którego znaczny wzrost nast�pi� 
w po�owie XIX wieku.

Glina

U�ycie gliny w budownictwie wiejskim by�o zazwyczaj dwojakie: bezpo�rednie przy 
budowie �cian szkieletowych i po�rednie, jako surowca do wyrobu ceg�y. Obszary, na 
których u�ycie gliny by�o popularne, charakteryzuj� si� importem drewna, a tak�e wy-
st�powaniem znacznej ilo�ci naturalnych z�ó� gliny. Glina, jako materia� budowlany, wy-
st�puje zazwyczaj na terenach bezle�nych lub nieposiadaj�cych odpowiedniego budulca 
drzewnego.
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Ceg�a

Jest to materia� sztuczny, b�d�cy produktem z wypalonej gliny. Wzrost jej popularno-
�ci i zastosowania w budownictwie wiejskim wi��e si� z wi�ksz� zamo�no�ci� i �atwym 
powi�zaniem komunikacyjnym z cegielniami. Rozwój budownictwa murowanego na 
wi�ksz� skal� datuje si� na drug� po�ow� XX wieku, zwi�zane to by�o z podniesieniem 
si� stopy �yciowej, wp�ywu reemigrantów i polityki pa�stwa.

Kamie�

Powszechno�� budowli kamiennych uzale�niona jest g�ównie od wyst�powania tego 
materia�u w przyrodzie oraz od jego technicznej warto�ci. Materia� kamienny zlokalizo-
wany jest g�ównie na obszarze wy�ynnym (rodzimy kamie� kopalny) oraz na ni�u – ska�y 
narzutowe, polodowcowe.

W budownictwie polskim u�ycie kamienia nie stanowi powszechnego zjawiska. Zde-
cydowa�y g�ównie o tym warunki klimatyczne oraz w�a�ciwo�ci kamienia odznaczaj�ce-
go si� brakiem walorów izolacyjnych w stosunku do wilgoci i zimna oraz trudno�ciami 
w obróbce. Najcz��ciej spotykanym budulcem jest wapie�, piaskowiec i granit.

PRZYK�ADY STOSOWANIA LOKALNYCH MATERIA�ÓW 
W ARCHITEKTURZE REGIONALNEJ

Regiony architektoniczne

W polskim budownictwie wiejskim ze wzgl�du na odmienne warunki naturalne 
(gleba, klimat, ukszta�towanie terenu, lokalne materia�y budowlane) oraz inne czynniki 
zwi�zane z dzia�alno�ci� cz�owieka (kulturowe, polityczne, etniczne) nast�pi�o znaczne 
zró�nicowanie form architektonicznych, jak równie� wyodr�bnienie obszarów o ró�nych 
cechach zabudowy, zwanych regionami architektonicznymi.

Gerard Cio�ek i Ignacy T�oczek, badacze architektury wiejskiej, wyodr�bnili na terenie 
Polski regiony architektoniczne, które niegdy� charakteryzowa�y si� podobnymi cechami 
architektury wiejskiej, m.in. ukszta�towaniem bry�y budynków, konstrukcj�, rozplanowa-
niem wn�trza, zdobnictwem, stosowan� kolorystyk�, a tak�e u�yciem jednorodnych ma-
teria�ów budowlanych. Regiony te pokrywaj� si� najcz��ciej z regionami geogra
 cznymi 
i charakteryzuj� si� stosunkowo jednorodnymi cechami architektury wiejskiej. U�ycie 
miejscowych materia�ów przyczynia si� do zindywidualizowanej zabudowy w regionie 
i ca�o�ciowego �adu przestrzennego. 

Budownictwo drewniane

Budownictwo drewniane na ziemiach polskich charakteryzuje si� du�� popularno�ci� 
od najdawniejszych czasów. Jego pocz�tki zwi�zane s� z najstarszymi formami osadnic-
twa. Drewno cieszy�o si� du�� popularno�ci� dzi�ki swojej powszechno�ci i stosunkowo 
�atwej obróbce. Materia� ten pozosta� dominuj�cy w zabudowie wiejskiej oraz ma�ych 
miasteczek do XIX wieku. Na przestrzeni wieków budownictwo drewniane przechodzi�o 
ró�ne mody
 kacje, a jego ró�norodno�� charakteryzowa�a poszczególne regiony geogra-
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 czne. Dla po�udniowej Polski najbardziej charakterystyczna by�a konstrukcja zr�bowa, 
na pó�nocnym zachodzie natomiast dominowa�a konstrukcja szkieletowo-ryglowa, która 
na prze�omie XVII i XVIII wieku pojawi�a si� równie� w Wielkopolsce.

Polska wie� przez stulecia charakteryzowa�a si� najwi�kszym bogactwem form za-
budowy drewnianej. Zabudow� t� wyró�nia�a znaczna ró�norodno�� form i detalu spo-
wodowana odmiennymi warunkami naturalnymi i gospodarczymi. Dzi� oryginalno�� 
drewnianej architektury mo�emy ju� g�ównie ogl�da� w skansenach, które w wielu re-
jonach Polski prezentuj� charakterystyczn� dla swojego regionu zabudow� uratowan� 
przed zniszczeniem. Tam, obok wiejskiej zagrody, drewnianego ko�cio�a, staropolskiej 
zagrody, cz�sto eksponowane s� tak�e wiejskie obiekty przemys�owe, tj. m�yny, wiatraki, 
tartaki. Coraz rzadziej natomiast mo�na zobaczy� drewnian� zabudow� w swoim natural-
nym otoczeniu. Malowniczy krajobraz polskiej wsi, którego g�ównym sk�adnikiem by�a 
drewniana zabudowa, cz�sto odchodzi w zapomnienie.

Chata podhala�ska

Do jednych z najlepiej zachowanych przyk�adów drewnianej architektury, a jednocze-
�nie nadal ch�tnie odwzorowywanych, nale�y chata podhala�ska (rys. 1), która, poprzez 
u�ycie lokalnego materia�u, wspaniale wpisuje si� w otaczaj�cy krajobraz. Jak napisa� 
T�oczek [1985]: „...w �adnym innym regionie nie dosz�o do tak idealnej zgodno�ci funk-
cji, konstrukcji i formy, jak w domu podhala�skim”. Ka�dy element budynku ma swo-
je okre�lone miejsce, wyznaczone zadanie i regionaln� nazw�. Forma zewn�trzna chaty 
podhala�skiej tworzy otoczk� dla dobrze obmy�lanej przestrzeni, która spe�nia wszystkie 
wymagania u�ytkowe i plastyczne, a tak�e bardzo skutecznie przeciwdzia�a niesprzy-
jaj�cym si�om przyrody. Pod koniec XIX wieku zosta� wprowadzony przez Stanis�awa 
Witkiewicza zmody
 kowany model podhala�skiej architektury. W nowym projekcie 
uwzgl�dni� on wci�� rosn�ce potrzeby spo�eczne i odmienne programy u�ytkowe. Domy 
zainspirowane przez Witkiewicza odznaczaj� si� rozbudowanym programem, rozcz�on-
kowaniem bry�y, wysokim kamiennym coko�em piwnicznym, wykorzystaniem poddaszy 
na warunki mieszkalne, dekoracyjnym detalem odznaczaj�cym si� wysoko rozwini�t� 
sztuk� snycersk�. Domy te sta�y si� modelami nowego stylu zakopia�skiego, który zosta� 
dzi�ki temu ocalony od innych obcych form.

Rys. 1.  Przyk�ad tradycyjnej, drewnianej zabudowy podhala�skiej, Zakopane (fot. A. Ca�a)
Fig. 1.  Example of traditional, wooden the Tatra Highlands buildings, Zakopane (photo A. Ca�a)
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Architektura sudecka

Ju� rzadziej dzi� stosowana, lecz wci�� dobrze zachowana jest architektura sudecka 
(rys. 2). Na Dolnym �l�sku w budownictwie mieszkalnym charakterystyczne by�o ��-
czenie systemu wie�cowego ze szkieletowym. S�upowo-ramowy szkielet przystawiony 
z zewn�trz do �cian ma za zadanie przej�� ci��ar dachu, a �ciana wie�cowa – ci��ar stro-
pu. Taki typ konstrukcji zwany jest przys�upowym. 

W budownictwie wiejskim regionu sudeckiego stosowano ró�norodne materia�y, po-
cz�wszy od u�ywanych najcz��ciej: drewna, kamienia i gliny, po stosowane w pó	niej-
szych okresach ceg�� i dachówk�.

Drewno wykorzystywano do wznoszenia konstrukcji ryglowych, przys�upowych 
i wie�cowych, jednocze�nie do budowy �cian, stropów, wi�	b dachowych, jak równie� 
wyko�czenia wn�trz.

Kolejnym popularnym materia�em by� kamie�, najcz��ciej piaskowiec i granit, wy-
st�puj�cy na tym regionie w formie naturalnej. Wznoszono z niego fundamenty budyn-
ków, elementy wyko�czeniowe i dekoracyjne, a w budynkach gospodarczych ca�e �ciany, 
a tak�e pola konstrukcji ryglowej. Popularnym kamieniem stosowanym g�ównie w Su-
detach Zachodnich i �rodkowych by� �upek. U�ywano go jako materia� wyko�czeniowy 
do opierzania ca�ych budynków b�d	 tylko �cian zewn�trznych lub ich fragmentów, ale 
równie� do pokrycia dachów. Uk�adano go w ró�norodne geometryczne wzory.

a                                                                       b

Rys. 2.  Budownictwo wiejskie regionu sudec-
kiego. Przyk�ady z gmin: a – Nowa 
Ruda, b – Radków, c – Szczytna (fot. 
A. Ca�a)

Fig. 2.  Country building of sudecki region. 
Examples from populaces: a – Nowa 
Ruda, b – Radków, c – Szczytna (pho-
to A. Ca�a) 

c
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W XVIII wieku na tych terenach coraz powszechniejsza stawa�a si� wypalana ceg�a. 
Stosowano j� do budowy domów mieszkalnych, przy wznoszeniu fundamentów, a tak�e 
jako materia� wyko�czeniowy i dekoracyjny.

Glina najcz��ciej znajdowa�a zastosowanie jako wype�nienie pól w konstrukcjach ry-
glowych, gdzie razem z piaskiem, drobnymi kamieniami i s�om� tworzy�a spoiwo. U�y-
wano jej równie� do wype�nienia szczelin mi�dzy belkami w �cianach wie�cowych lub 
jako domieszki do zapraw.

W architekturze sudeckiej, ze wzgl�du na wykorzystanie licznych materia�ów bu-
dowlanych, stosowano je pojedynczo lub w po��czeniu w nast�puj�cych kombinacjach 
[Trocka-Leszczy�ska 2000]:

Budynki jednomateria�owe:
– drewniane, o konstrukcji wie�cowej,
– kamienne, o �cianach murowanych z kamienia,
– ceglane, o �cianach murowanych z ceg�y.
Budynki z materia�ów mieszanych:
– kamienno-drewniane, o szkielecie drewnianym z wype�nieniem z kamienia, kon-

strukcja ryglowa, przys�upowo-ryglowa,
– kamienno-ceglane, o �cianach murowanych z ceg�y i kamienia,
– ceglano-drewniane, o szkielecie drewnianym z wype�nieniem z ceg�y, konstrukcja 

ryglowa (mur pruski) i przys�upowo-ryglowa,
– drewniano-gliniane, o szkielecie drewnianym z wype�nieniem z gliny, konstrukcja 

szachulcowa i przys�upowo-szachulcowa,
– gliniano-ceglane, konstrukcja ryglowa, wype�nienie �cian gliniano-ceglane,
– gliniano-kamienne, konstrukcja ryglowa, wype�nienie �cian gliniano-kamienne.
Architektur� podhala�sk� i sudeck� z ca�ym przekonaniem ka�dy zaliczy do regional-

nej. Ze wzgl�du na charakterystyczn� form�, konstrukcj� i detal mo�na j� bez wi�kszego 
problemu rozró�ni� na tle ca�ego kraju. 

Kamie� w architekturze Ziemi K�odzkiej

Analizuj�c wsie Ziemi K�odzkiej, próbowano wyodr�bni� na tym terenie architektur� 
regionaln� pod wzgl�dem zastosowania jednorodnego, lokalnego materia�u budowlanego 
i dekoracyjnego (piaskowca), który tak�e powszechnie wyst�puje w krajobrazie w natu-
ralnej formie. Elementem wyró�niaj�cym ten materia� na tle innych stosowanych w kraju 
jest kolor: w gminie Nowa Ruda i Radków – czerwony, w gminie Szczytna ju� mniej 
oryginalny – jasno�ó�ty.

Do budowy swoich domostw cz�owiek najcz��ciej stosowa� drewno, kamie� i glin�, 
pó	niej tak�e ceg�� i dachówk�. Na Ziemi K�odzkiej kamie� by� jednym z podstawowych 
materia�ów budowlanych. Wznoszono z niego �ciany, fundamenty, wyka�czano elewa-
cje, budowano schody, portale, obramienia okienne i drzwiowe, nadpro�a, parapety. 
W budynkach gospodarczych kamie� wype�nia� znaczny procent ca�ej konstrukcji. Popu-
larnym rodzajem kamienia, który s�u�y za materia� architektoniczny, budowlany i deko-
racyjny, jest piaskowiec, stosowany na badanym terenie bardzo powszechnie (rys. 3). 

Stosowanie ró�norodnych materia�ów budowlanych, tj. drewna, kamienia, gliny czy 
ceg�y, oraz ich po��czenia stwarza�y, bez wzgl�du na form� budynku, bardzo ciekaw� 
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i niepowtarzaln� kolorystyk�. W rozwi�zaniach jednomateria�owych zabudowy wiejskiej 
piaskowiec spotyka si� stosunkowo rzadko. Najcz��ciej naturalny koloryt kamiennych 
�cian otrzymywa�y budynki gospodarcze. W budynkach mieszkalnych ró�nicuje si� tona-
cj� kamienia stosowanego w zewn�trznych ok�adzinach elewacji lub detalach. Ciekawe 
zestawienia kolorystyczne stanowi� równie� po��czenia piaskowca z ceg��. Z kamienia 
najcz��ciej wykonywano elementy wyko�czeniowe w �cianach murowanych. Z ceg�y 
natomiast dekoracje w kamiennych �cianach. Na badanym terenie najcz�stszym po��-
czeniem s� zestawienia kamiennych murów z tynkiem. Dzi�ki stosowaniu rodzimego 
materia�u, jakim na badanym terenie jest czerwony piaskowiec, budownictwo nabiera 
cech regionalnych. 

Krajobraz Ziemi K�odzkiej sk�ada si� z wyra	nie wyodr�bnionych pasm, tworzonych 
przez zasiedlone doliny, nad którymi rozci�gaj� si� lekkie zbocza, w dolnych partiach 
pokryte sadami, w górnych polami uprawnymi. Wyst�puj�ce kamienie tworz� niewielkie 
grz�dy skalne, a w oddali widoczne s� wsie wzniesione z czerwonego piaskowca. Ca�o�� 
jest malowniczym dzie�em natury i cz�owieka we wzajemnym powi�zaniu.

Malowniczo�� wielu regionów geogra
 cznych jest wynikiem umiej�tnego wykorzy-
stania wyst�puj�cych w tych miejscach kamieni, które prócz roli konstrukcyjnej pe�ni� 
tak�e rol� wyko�czeniow�. Tak jest m.in. na Ziemi K�odzkiej, gdzie wyra	nie mo�na 
podziwia� specy
 czne powi�zanie architektury z lokalnym materia�em petrogra
 cznym. 
Kamie� reprezentowany na tych terenach przez czerwone piaskowce znalaz� bardzo sze-
rokie zastosowanie. Oprócz �ci�le utylitarnego zastosowania budowlanego, wykorzysty-

a                                                                      b

c

Rys. 3.  Wszechstronne u�ycie lokalnego pia-
skowca w budownictwie wiejskim Zie-
mi K�odzkiej. Przyk�ady ze: a – S�up-
ca, b – Krajanowa, c – Bo�kowa (fot. 
A. Ca�a)

Fig. 3.  Universal use in country building of 
K�odzko region the local sandstone. 
Examples from: a – S�upiec, b – Kraja-
nów, c – Bo�ków (photo A. Ca�a)
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wany jest tak�e jako materia� dekoracyjny i wyko�czeniowy. Pod��aj�c po opisywanym 
terenie w�skimi wiejskimi uliczkami, nie sposób nie zauwa�y� wszechstronnie i zarazem 
bardzo powszechnie zastosowanego rodzimego piaskowca. 

Jak dowodz� przeprowadzone badania [Ca�a 2008], cz�stotliwo�� wyst�powania pia-
skowca w budynkach wiejskich Ziemi K�odzkiej stanowi od 60 do 98% w porównaniu 
z innymi zastosowanymi materia�ami. Przy przeprowadzaniu bada� wzi�to pod uwag� 
takie elementy architektoniczne i dekoracyjne, jak: podmurówki, elewacje, konstruk-
cje �cian, obramienia okienne i drzwiowe, parapety, schody zewn�trzne, murki i prz�s�a 
ogrodze�, ma�� architektur�.

Dzi�ki tak powszechnemu wyst�powaniu czerwonego piaskowca ca�y region przy-
biera jego barw�, nie tylko elementy budowli czy ma�a architektura, ale równie� gleba 
i ska�y.

PODSUMOWANIE

Obserwacje regionalnych typów wiejskiej architektury potwierdzaj� istnienie za-
le�no�ci jej formy od �rodowiska przyrodniczego. Najsilniejsz� rol� w kszta�towaniu 
architektury wiejskiej odegra�y dwa sk�adniki �rodowiska przyrodniczego – klimat 
i ukszta�towanie terenu. W Polsce niegdy�, ze wzgl�du na du�e zalesienie, dominuj�cym 
materia�em budowlanym by�o drewno, a na obszarach aktywnych gospodarczo popular-
nym tworzywem do krycia dachów i pomocniczym materia�em przy budowie �cian gli-
nobitych by�a s�oma. Na fundamenty u�ywano kamieni, najcz��ciej granitu i piaskowca,
a tak�e wapienia i g�azów narzutowych. Du�e znaczenie w nadawaniu formy ca�emu 
dzie�u mia� równie� talent budowniczego. W okolicach bogatych w drewno, g�ównie na 
terenach górskich, powstawa�y artystyczne rzemios�a – ciesielskie, stolarskie, snycerskie. 
Stosowane w eksponowanych cz��ciach budynku motywy zdobnicze nawi�zywa�y do 
motywów ro�linnych lub zwierz�cych i tym samym podkre�la�y �cis�y zwi�zek cz�owie-
ka z przyrod�.

Wa�nym czynnikiem warunkuj�cym wygl�d zabudowy by�o dostosowanie jej do 
warunków �rodowiska przyrodniczego. W�ród warunków inicjuj�cych powstanie trady-
cyjnej formy w architekturze wa�n� rol� odegra�a konstrukcja �cian, stropów i pokrycie 
dachu.

Przy ustalaniu zasi�gu terytorialnego regionalnych form architektonicznych wa�n� 
rol� odgrywaj� cechy charakterystyczne dla danego obszaru. Najcz��ciej pokrywaj� si� 
one z zasi�giem terytorialnym, ustalanym odr�bno�ci� danej grupy spo�ecznej. Region 
architektoniczny okre�la obszar, na którym wyst�powa�y lub wyst�puj� jeszcze formy 
budowlane o okre�lonych cechach, wytworzonych na skutek podobnych warunków roz-
woju kultury materialnej ludno�ci zastanej w odniesieniu do procesu historycznego. Od-
r�bno�� regionalna obejmuje cz��� plastyczn� i techniczn� budynku: system konstruk-
cyjny, materia� budowlany, rodzaj pokrycia dachowego, zdobnictwo, rozmieszczenie 
pomieszcze� itp. [T�oczek 1985].
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WNIOSKI

Rodzimy materia� budowlany bez w�tpienia ma du�y wp�yw na kszta�towanie krajo-
brazu danej miejscowo�ci, a nawet gminy. Wyznacza on pewne umowne wprawdzie, ale 
wyra	ne granice oddzielaj�ce od siebie dane regiony geogra
 czne. Nadaje indywidualno-
�ci i oryginalno�ci miejscowo�ciom i co wa�ne – wspó�gra z otoczeniem oraz znakomicie 
wpisuje si� w otaczaj�cy krajobraz. 

Budynki wznoszone przez naszych przodków odznacza�y si� celowo�ci� u�ytych 
�rodków, niezb�dnych do zaspokojenia konkretnych potrzeb. W przesz�o�ci du�� rol� 
k�adziono na walory plastyczne domu, a tak�e respektowano panuj�ce w danym okresie 
style b�d	 typy regionalne. Po 1945 roku budynki mieszkalne coraz cz��ciej zatraca�y 
swoj� indywidualno��, zacz�to stosowa� materia�y obce, a bry�a budynku przyjmowa�a 
prostsz�, bardziej zgeometryzowan� form�.
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THE LOCAL BUILDING MATERIAL AS FACTOR THE FORMATIVE 
SCENERY OF POLISH VILLAGE 

Abstract. Article has review character. Be consecrated regional architecture as well as bu-
ilding materials, from which these buildings came into being. Except generally received 
types of the regional architecture authoress would like to turn the attention also on with 
pretence nothing to distinguish oneself country architecture which contributes thanks local 
building material to individualized buildings in region and the general spatial order. There-
fore except typical examples of regional buildings, as the Tatra Highlands architecture, or 
sudecka the authoresses call from k�odzko region the also typical Polish villages, in which 
the local stone is one of basic building materials architectural and decorative.

Key words: village, building, local materials, regionalism
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