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BUDOWNICTWO REGIONALNE W WID ACH WARTY
I NERU 

Marcin Gor czko, Aleksandra Gor czko
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania stanu zachowania i specy  ki 
budownictwa regionalnego, wyst puj cego w obr bie mi dzyrzecza Warty i Neru. Na tym 
terenie od ko ca XIX wieku, przez kilkadziesi t lat, konstrukcje murowe budynków miesz-
kalnych i inwentarskich bazowa y na w glanowo-krzemionkowym kamieniu budowlanym, 
eksploatowanym w kamienio omach we wsi Ro niatów ko o D bia nad Nerem. Du a po-
pularno  tego lokalnego surowca budowlanego, wynikaj ca przede wszystkim z atwo ci 
jego pozyskiwania i dalszej obróbki, spowodowa a, e opisywany obszar uzyska  wyra n  
odr bno  architektoniczn , unikaln  w skali nizinnej cz ci Polski. lady tej odr bno ci 
s  nadal wyra nie czytelne w krajobrazie, zw aszcza wiejskim, aczkolwiek z roku na rok 
liczba tych charakterystycznych budowli zmniejsza si  w wyniku przebudowy, dewastacji 
lub prac rozbiórkowych.1

S owa kluczowe: konstrukcje murowe, kamie  budowlany, gezy i opoki

WST P

Konsekwencj  zró nicowanej budowy geologicznej Polski z jednej strony jest to, e 
nale y ona do krajów zasobnych w surowce skalne stosowane w budownictwie, z drugiej 
za , e nie s  one rozmieszczone równomiernie. I tak ska y magmowe i metamor  czne 
wyst puj  g ównie w rejonie Sudetów, ska y w glanowe (wapienie, dolomity i margle) 
eksploatowane s  przede wszystkim na wy ynach, a g azy narzutowe, piaski, wiry i gli-
ny – na ni u. Przez d ugi czas w budownictwie na terenie Polski bazowano na lokalnych, 
naj atwiej dost pnych na miejscu zasobach surowcowych [Gor czko 2007]. Sprzyja o to 
wykszta ceniu w poszczególnych regionach kraju wyra nych odr bno ci technologicz-
nych i architektonicznych. Wspó cze nie te ró nice ulegaj  zatarciu. Zarówno w budow-
nictwie, jak i w wielu innych dziedzinach dosz o do daleko id cej uni  kacji. Dzi ki g stej 
sieci dystrybucyjnej materia y budowlane tego samego producenta mog  by  rozprowa-
dzane na terenie ca ego kraju. W efekcie w du ych miastach powstaj  budynki drewniane 
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wzorowane na wiejskich cha upach podpatrzonych pod Tatrami, z kolei na otwartych 
terenach podgórskich pojawiaj  si  obiekty stylizowane na dwory ziemia skie, a nawet 
domy w a ciwe zabudowie miejskiej. Z roku na rok ten chaos architektoniczny w Pol-
sce si  pog bia, co szczególnie jest widoczne na terenach wiejskich. Tym bardziej wi c 
warto dzi  obejmowa  ochron  tradycyjne budownictwo, wykazuj ce jeszcze regionaln  
specy  k , a przynajmniej zachowa  pami  o obiektach, b d cym wiadectwem miejsco-
wego kunsztu budowlanego. Poni ej zestawiono charakterystyczne cechy budownictwa 
murowanego typowego dla obszaru mi dzyrzecza Warty i Neru, bazuj cego na lokalnych 
zasobach kamienia budowlanego.

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA

Wed ug klasy  kacji  zycznogeogra  cznej [Kondracki 2002], badany obszar znajdu-
je si  na styku trzech mezoregionów: Wysoczyzny K odawskiej (318.15), Wysoczyzny 
Tureckiej (318.17), a przede wszystkim rozdzielaj cej je Kotliny Kolskiej (318.14). Bio-
r c pod uwag  podzia  administracyjny kraju, badania prowadzono w obr bie czterech 
powiatów: kolskiego i tureckiego (woj. wielkopolskie) oraz czyckiego i podd bickiego 
(woj. ódzkie). Najwi kszym miastem na tym terenie jest po o one nad Wart  Ko o (oko o 
23 000 mieszka ców), a nast pnie Podd bice (oko o 7800 mieszka ców), K odawa (oko-
o 6700 mieszka ców), Uniejów (oko o 3000 mieszka ców) i D bie nad Nerem (oko o 

2000 mieszka ców). Oprócz dominuj cych liczebnie wsi o rednim i ma ym zaludnie-
niu wyst puj  tu tak e wsie du e, b d ce najcz ciej jednostkami osadniczymi, które 
w przesz o ci utraci y prawa miejskie, na przyk ad Grzegorzew (oko o 1600 mieszka -
ców), Grabów (oko o 1300 mieszka ców) i winice Warckie (oko o 900 mieszka ców). 
Uk ad przestrzenny ma charakter mieszany, spotka  tu mo na zarówno wsie skoncen-
trowane wzd u  dróg (rz dówki), jak i zagrody o du ym stopniu rozproszenia. Obszar 
obj ty opracowaniem ma wyra nie rolniczy charakter. Z uwagi na rednio korzystne 
warunki glebowe w produkcji ro linnej przewa aj  ma o wymagaj ce ro liny zbo owe. 
W dolinach rzecznych dominuj  ki i pastwiska. Lasy, najcz ciej sosnowe lub miesza-
ne, wyst puj  tu rzadko, w postaci izolowanych p atów.

METODY BADA

Badania terenowe, b d ce zasadnicz  podstaw  niniejszego opracowania, zosta y 
poprzedzone badaniami kameralnymi, w trakcie których zebrano i przeanalizowano ma-
teria y archiwalne, g ównie w postaci szczegó owych niemieckich i polskich map topo-
gra  cznych. Umo liwi o to odtworzenie historii osadnictwa na tych terenach w okresie 
ostatnich 120 lat. W okresie od maja do pa dziernika 2011 roku na badanym obszarze 
przeprowadzono wst pn  inwentaryzacj  budynków wykonanych w technologii muro-
wanej z wykorzystaniem kamienia budowlanego pochodz cego z lokalnych zasobów 
surowcowych. Równolegle gromadzono obszern  dokumentacj  fotogra  czn  oraz pro-
wadzono wywiad w ród okolicznej ludno ci. W efekcie wyodr bniono charakterystyczne 
cechy architektoniczne i konstrukcyjne typowe dla budownictwa regionalnego na anali-
zowanym obszarze. Ponadto ustalono liczebno  zachowanych do dzi  budynków oraz 
okre lono przestrzenny zasi g stosowanej technologii budowy (rys. 1).
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Rys. 1. Liczebno  budynków murowanych z kamienia budowlanego w poszczególnych miej-
scowo ciach w rejonie mi dzyrzecza Warty i Neru: A – od 1 do 10 obiektów, B – od 11 
do 20 obiektów, C – od 21 do 40 obiektów, D – powy ej 40 obiektów

Fig. 1. The number of regional stone buildings in various localities of the region between the 
rivers Warta and Ner: A – 1–10 objects, B – 11–20 objects, C – 21–40 objects, D – above 
40 objects

WYNIKI BADA

Utwory stanowi ce podstaw  lokalnego budownictwa, potocznie nazywane wapie-
niami, w istocie zaliczane s  do gezów i opok [Nowacki 1995]. S  to krzemionkowe ska-
y osadowe, które, oprócz organogenicznej krzemionki (przewa nie z g bek krzemion-

kowych), zawieraj  w glan wapnia, detrytyczny kwarc oraz minera y ilaste. Tworzy y 
si  one w pó nej kredzie, od 70 do 65 mln lat temu, w rodowisku morskim, w obr bie 
tzw. niecki szczeci sko- ódzko-miechowskiej, przebiegaj cej przez obszar prawie ca ego 
kraju na kierunku NW-SE. Ska y te s  do  lekkie, porowate, o bia ej, szarej lub ó tawo-
zielonkawej barwie. S  atwe do obróbki, p kaj ce na kawa ki. Cech  charakterystyczn  
opisywanego obszaru jest ich p ytkie zaleganie, pod cienk , kilku-, kilkunastometrow  
warstw  utworów czwartorz dowych. W rejonie wsi Ro niatów ukazuj  si  one na po-
wierzchni terenu, co da o pocz tek ich odkrywkowej eksploatacji.

Kamie , po zdj ciu warstwy gleby, wydobywano przy u yciu kilofów i omów, a  do 
momentu, kiedy w wykopie ukaza a si  woda gruntowa, wówczas przenoszono si  w inne 
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miejsce. Odspojone bry y wynoszono na powierzchni , nast pnie sortowano i uk ada-
no w pryzmy o obj to ci oko o 1 m3. W takiej postaci materia  by  nabywany, a potem 
transportowany na plac budowy, gdzie podlega  ostatecznej obróbce. Niektóre budynki
w rejonie Ro niatowa powsta y z materia u wydobywanego bezpo rednio na zabudowy-
wanych dzia kach. Bry y rozdrabniano do okruchów umo liwiaj cych ich r czne formo-
wanie dla uzyskania docelowego kszta tu. Jak wi c wida , zarówno pozyskiwanie surow-
ca budowlanego, jak i jego przygotowanie przed przyst pieniem do prac murarskich by o 
bardzo pracoch onne. Zasoby kredowego kamienia eksploatowano w rejonie Ro niatowa 
ju  od II po owy XIX wieku, jednak podstawowym materia em konstrukcyjnym by  on 
dla miejscowej ludno ci w okresie od lat 20. do pierwszej po owy lat 60. XX wieku. 
Surowiec ten wydobywany jest tutaj do dzi , cho  na zdecydowanie mniejsz  skal  ni  
w przesz o ci. ladem w terenie po dawnych wyrobiskach s  rozleg e, ale stosunkowo 
p ytkie, czasem podmok e zag bienia, poro ni te ro linno ci  synantropijn .

Typowy wiejski budynek mieszkalny zrealizowany w technologii murowej z wyko-
rzystaniem kamienia budowlanego (rys. 2a) to obiekt wolnostoj cy, parterowy, z pod-
daszem u ytkowym (strych), na planie prostok ta, z dachem dwuspadowym, o spadku 
po aci powy ej 35°. Dominuj  bry y proste i oszcz dne w formie, jedynie w kilkunastu 
przypadkach mo na  spotka  obiekty z wysok  facjat   wci t  w po a . Budynki miesz-
kalne w stosunku do drogi ustawione s  najcz ciej kalenicowo, zw aszcza w przypadku 
szerokich dzia ek. Orientacj  szczytow  przyjmowano zwykle w przypadku bardzo g stej 
zabudowy. 

a                                                               b

    

c

Rys. 2. Typowe budynki zrealizowane w tech-
nologii murowanej z u yciem miejsco-
wego kamienia budowlanego: a – Ple-
banki, b, c – Sobótka nad Nerem (fot. 
M. Gor czko)

Fig. 2. Typical farm buildings constructed 
in brick technology using local stone 
from: a – Plebanki, b, c – Sobótka nad 
Nerem
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Budynki inwentarskie, z wy czeniem stodó , charakteryzuj  si  bardzo du ym zró -
nicowaniem powierzchni zabudowy, kubatury i kszta tu bry y (rys. 2b). Wi ksze obiekty 
mie ci y jednocze nie obory, chlewnie, stajnie, kurniki, wozownie itp. Mniejsze z nich 
pe ni y tylko wybrane z wymienionych funkcji. W przypadku budynków wolnostoj cych 
stosowano, podobnie jak w mieszkalnych, dachy dwuspadowe, chyba e lokalizowane 
by y one na granicy dzia ek. Wówczas konstruowano dachy jednospadowe. Generalnie,
ze wzgl du na du  liczb  oraz sposób rozmieszczenia otworów drzwiowych i okien-
nych, ciany frontowe tych budynków s  bardzo urozmaicone i ró norodne.

Stodo y cechuje zawsze prostota bry y, daj ca wra enie masywnej (rys. 2c). Zwykle 
ró ni  si  one wielko ci  i liczb  wrót. W niektórych jednak przypadkach w budynkach 
wydzielano cz  inwentarsk , a nawet mieszkaln .

W sk ad gospodarstw, budowanych najcz ciej w uk adzie czworoboku, wchodzi y: 
budynek mieszkalny zwrócony frontem do drogi, prostopadle do niego po o one dwa bu-
dynki inwentarskie oraz stodo a (murowana lub drewniana), zamykaj ca od strony pola 
rozleg e, utwardzone brukiem podwórze. W bezpo rednim s siedztwie du ych gospo-
darstw budowane by y zdecydowanie mniejsze zagrody dla najemnych robotników rol-
nych, przewa nie sk adaj ce si  z dwóch budynków – mieszkalnego i gospodarczego.

Jak wi c wida , kamie  z Ro niatowa stosowany by  przede wszystkim w budownic-
twie wiejskim, przy tworzeniu tradycyjnej zabudowy zagrodowej. Czasem wykorzysty-
wano go tak e przy wznoszeniu typowo miejskich budynków w zabudowie szeregowej 
(np. przy rynku w D biu nad Nerem). Ze wzgl du na brak odpowiedników w innych 
rejonach odr bnego potraktowania od strony zarówno architektonicznej, jak i konstruk-
cyjnej wymagaj  takie obiekty, jak: dwory w Kozankach i Zbylczycach, m yn we wsi 
Sobótka nad Nerem, remiza w Ro niatowie, a przede wszystkim trzy du e obiekty sa-
kralne: ko ció  w Wilamowie z 1895 roku, ko ció  w Wieleninie z 1926 roku oraz ko ció  
w Dzier awach z 1950 roku (rys. 3).

a                                         b                                          c

  

Rys. 3. Budowle sakralne na obszarze mi dzyrzecza Warty i Neru: a – ko ció  w Wilamowie, 
b – ko ció  w Wieleninie, c – ko ció  w Dzier awach (fot. M. Gor czko)

Fig. 3. Religious buildings in the area of the Warta and Ner: a – church in Wilamów, b – church 
in Wielenin, c – church in Dzier awy
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W budowie cian budynków, bez wzgl du na ich przeznaczenie, zaznacza si  najcz ciej 
wyra na warstwowo . Warstw  zewn trzn  tworz  wyg adzone od lica okruchy, warstw  
wewn trzn  konstruowano z kamienia obrobionego zgrubnie. Budowa wype nienia wska-
zuje na to, i  do jej wykonania s u y y g ównie odpady powsta e przy obróbce kamie-
nia. Materia em wi cym by a glina, jedynie w przypadku naro y i nadpro y czasami 
stosowano zapraw  cementowo-wapienn . Glin  te  wyka czano ciany od wewn trz. 
W przypadku warstwy zewn trznej, elewacyjnej, wyró niono cztery jej odmiany, w za-
le no ci od stopnia i sposobu obróbki materia u skalnego. W wi kszo ci przypadków 
kamie  kszta towany by  od lica w prostopad o cienne bloki o podobnej wielko ci. Fak-
tura muru zbudowanego z takiego materia u jest niemal identyczna jak muru ceglanego. 
Odmiana druga, do  cz sto reprezentowana, to elewacja murowana tak e warstwowo, 
ale ju  z elementów o ró nej wielko ci (zbli onej jednak w obr bie tych samych rz dów) 
i kszta cie ogólnie tylko prostopad o ciennym. Typowe dla tego typu murów jest brak pe -
nej ci g o ci poszczególnych rz dów mi dzy naro ami. Cech  charakterystyczn  odmiany 
trzeciej, spotykanej sporadycznie, jest celowe zaburzenie warstwowania przez zastosowa-
nie, co prawda, prostopad o ciennych bloków, ale o wyra nie ró nej wielko ci. Wreszcie 
stosowano tak e okruchy skalne prawie nieobrobione, o ostrych kraw dziach, wyg adzone 
nieco od lica, o ró nej wielko ci i orientacji, losowo rozmieszczone na elewacji.

W partiach muru wymagaj cych budulca o wi kszej wytrzyma o ci mechanicznej
i odporno ci na wietrzenie stosowano ceg  ceramiczn  pe n . I tak z cegie  prawie za-
wsze konstruowano naro a, nadpro a i podpro a oraz opaski wzd u  otworów okiennych 
i drzwiowych, cz sto za   lary oraz cianki kolankowe (rys. 4). Z tego materia u wyko-
nywano tak e mniejsze detale architektoniczne, na przyk ad w budynkach gospodarczych 
otwory wentylacyjne (tzw. lufty) o bardzo zró nicowanych kszta tach, fryzy (zwykle za 
pomoc  uko nie murowanej ceg y) oraz inne typowo dekoracyjne elementy (symbole, in-
skrypcje itp.). Zwyczajowo na cianach szczytowych umieszczano kamie  z wyryt  dat  
budowy, wyko czony ceg  (rys. 5). W konstrukcji nadpro y w budynkach wykonanych 
w dwudziestoleciu mi dzywojennym powszechnie stosowano uki odcinkowe, w przeci-
wie stwie do pó niejszego okresu, kiedy dominowa y ju  nadpro a p askie.

  

Rys. 4. Typowe przyk ady zastosowania ceg y ceramicznej w konstrukcjach murowanych z ka-
mienia (fot. M. Gor czko)

Fig. 4. Typical examples of applications ceramic bricks in the masonry construction of local stone



Budownictwo regionalne w wid ach Warty i Neru                                                      21

Architectura 10 (2) 2011

a                                                              b

      

                                                                c

Zastosowanie ceg y ceramicznej w budynkach wznoszonych z kamienia krzemion-
kowo-w glanowego powodowa o silne skontrastowanie na elewacjach, co stanowi naj-
bardziej wyró niaj c  w krajobrazie cech  opisywanych budynków. Dodatkowo w przy-
padku wielu obiektów, zlokalizowanych zw aszcza w okolicach Grabowa, stosowano 
podmurówk  z amanego kamienia polnego.

W trakcie przeprowadzonego rozpoznania na obszarze o powierzchni blisko 230 km2 
zewidencjonowano ponad 1800 budynków zrealizowanych w technologii murowanej 
z u yciem w glanowo-krzemionkowego kamienia budowlanego, w tym blisko 37% 
obiektów mieszkalnych, 45% budynków inwentarskich i 17% stodó . Pomini to tutaj 
budynki w ca o ci otynkowane lub w znacznej cz ci przebudowane z uwagi na istotn  
utrat  cech odr bno ci architektonicznej. Szacuje si , e uwzgl dnienie tych obiektów 
zwi kszy oby ogóln  liczb  wybudowanych z kamienia budynków o co najmniej 1/3.

Zdecydowana wi kszo  zachowanych do dzi  budynków znajduje si  na terenie Ko-
tliny Kolskiej, gdzie w przypadku niektórych miejscowo ci udzia  obiektów wykonanych 
w prezentowanej technologii nadal znacznie przekracza 50% (np. wsie Ro niatów, Skotni-
ki, Orzeszków, Ostrowsko, Czepów, Cichmiana, Sobótka nad Nerem). Stosunkowo licz-
nie wyst puj  one tak e w po udniowo-wschodniej cz ci Wysoczyzny K odawskiej (np. 
wsie Zalesie, Ladorudz i Tarnówka). Generalnie wraz z oddalaniem si  od mi dzyrzecza 
Warty i Neru udzia  budynków wyra nie zmniejsza si , zw aszcza w kierunku zachodnim 
i wschodnim.

Na tym etapie bada  nie przeprowadzano szczegó owej oceny stanu technicznego bu-
dynków. Ogólnie jednak mo na stwierdzi , e jest on bardzo zró nicowany, w zale no ci 

Rys. 5. Detale architektoniczne w obr bie cian 
szczytowych budynków: a – Sobótka 
nad Nerem, b – Skotniki, c – Chru cin 
(fot. M. Gor czko)

Fig. 5. Architectural details within the ga-
ble walls of buildings: a – Sobótka, 
b – Skotniki, c – Chru cin
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od danego przypadku. Oko o 10–15% budynków uleg o ca kowitemu zniszczeniu b d  
znajduje si  w stanie wykluczaj cym jak kolwiek form  u ytkowania (rys. 6). Spo ród 
zachowanych obiektów najwi kszy stopie  zu ycia cechuje budynki inwentarskie. Obec-
nie w du ej cz ci s  one u ytkowane ekstensywnie, cz sto s u  jedynie jako obiekty 
magazynowe. Z kolei prace remontowe najcz ciej przeprowadzano w obr bie budyn-
ków mieszkalnych, co w mniejszym lub wi kszym stopniu spowodowa o ska enie ich 
pierwotnej architektury.  Zmniejszano b d  likwidowano otwory okienne i wej ciowe, 
tynkowano ciany zewn trzne, dokonywano rozbudowy budynków. W tym ostatnim 
przypadku za niekorzystne nale y uzna , e przy pracach budowlanych zwykle nie sto-
sowano oryginalnego materia u z kamienio omów (mimo jego dost pno ci w sprzeda y), 
a przewa nie pustaki u lowo-betonowe lub ceramiczne (rys. 7). Niew tpliwie najmniej 
trwa ym elementem konstrukcyjnym inwentaryzowanych budynków okaza y si  dachy. 
Oryginalne pokrycia zachowa y si  tam, gdzie u yto dachówki, najcz ciej cementowej. 
Stosowana powszechnie w przesz o ci s oma by a z biegiem lat zast powana eternitem, 
pap  lub blach . Z y stan techniczny pokrycia jest najcz stsz  przyczyn  powstawania 
awarii w obr bie murów, ze wzgl du na du  podatno  gliny, podstawowego materia u 
wi cego, na wymywanie.

 a                                                               b

     

 c

Rys. 6. Przyk ady obiektów zdewastowa-
nych: a, b – budynki mieszkalne, 
c – budynek inwentarski (fot. M. Go-
r czko)

Fig. 6. Examples of the devastated buildings: 
a, b – residential buildings, c – live-
stock building



Budownictwo regionalne w wid ach Warty i Neru                                                      23

Architectura 10 (2) 2011

     

Rys. 7. Ekstremalne przyk ady rozbudowy dawnych obiektów (fot. M. Gor czko)
Fig. 7. Surprising examples of development of old buildings

Znaczna cz  du ych gospodarstw by a w asno ci  ludno ci niemieckiej, która pod 
koniec II wojny wiatowej ewakuowa a si  na zachód. Do opuszczonych gospodarstw  
sprowadzi a si  miejscowa ludno  polska (najcz ciej dawni robotnicy najemni), jak 
równie  repatrianci z Kresów Wschodnich. W efekcie nast pi o rozdrobnienie gruntów 
i podzia  zabudowa  (powszechne by o dzielenie ich mi dzy co najmniej dwie rodziny). 
Sytuacja ta nie sprzyja a traktowaniu dawnych gospodarstw jako jednolitej ca o ci za-
równo w trakcie u ytkowania, jak i podczas remontów.

Nadal jednak w obr bie Kotliny Kolskiej i w jej s siedztwie wyst puje sporo obiektów 
o niezepsutej architekturze, utrzymanych w dobrym stanie technicznym i estetycznym.

PODSUMOWANIE

W analizowanym regionie budownictwo murowane, bazuj ce na lokalnych zaso-
bach kamienia budowlanego, jest nadal bardzo charakterystycznym elementem w kra-
jobrazie wsi. Wynika to z faktu, i  materia  ten by  powszechnie tutaj stosowany przez 
ponad 50 lat.

Badania nad tradycyjnym budownictwem w Polsce zbyt cz sto inicjowane s  do-
piero wówczas, gdy typowa niegdy  zabudowa, wykazuj ca specy  czne dla danego re-
gionu cechy, zosta a ju  zredukowana do nielicznych skansenów zdominowanych przez 
obiekty pó niejsze, liczniejsze i zwykle kulturowo obce. W tej sytuacji trudno, aby nawet 
szczegó owe studia planistyczne, architektoniczne i konstrukcyjne, prowadzone na tak 
ma ej próbie, doprowadzi y do ustalenia rzeczywistej skali zjawiska oraz uogólnienia 
spostrze e  dotycz cych cech architektonicznych, stosowanych rozwi za  technicznych, 
funkcjonalnych itp.

Ten problem regionu Kotliny Kolskiej i terenów z ni  s siaduj cych co prawda jesz-
cze nie dotyczy, jednak ju  teraz liczba budynków zrealizowanych w opisywanej techno-
logii z roku na rok systematycznie si  zmniejsza. S  one wyburzane i zast powane nowy-
mi, zwykle niezwi zanymi z konkretnym miejscem – kulturowo i krajobrazowo. Coraz 
cz ciej s  gruntownie przebudowywane. Nierzadko w ruin  popadaj  ca e gospodarstwa 
opuszczone przez w a cicieli.
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Wobec powy szego za zasadne i pilne nale y uzna  podj cie dzia a  maj cych na 
celu udokumentowanie i spopularyzowanie odr bno ci architektonicznej cechuj cej re-
gion mi dzyrzecza Warty i Neru, zjawiska unikalnego w skali nizinnej cz ci Polski. 
Znaczna cz  obj tego analiz  obszaru znajduje si  w obr bie gminy Uniejów. Miasto 
to jest cz sto wskazywane jako jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj cych si  jedno-
stek osadniczych w kraju. Ma to g ównie zwi zek z wykorzystaniem wód geotermalnych 
do celów rekreacyjnych wraz z inwestycjami towarzysz cymi, ale zamierzeniem w adz 
miasta jest stworzenie dla przyjezdnych znacznie szerszej oferty turystycznej. Zdecydo-
wanie jest w niej miejsce na promowanie regionalnego budownictwa, atrakcji o du ym 
potencjale z punktu widzenia turystyki kwali  kowanej, potencjale dotychczas niewyko-
rzystanym.

Dalsze badania b d  przebiega y w kierunku przeprowadzenia szczegó owej inwen-
taryzacji zachowanych do dzi  budynków, z uwzgl dnieniem ich stanu technicznego, od-
tworzenia technologii stosowanej w budownictwie regionalnym, kompleksowych bada-
niach laboratoryjnych stosowanych materia ów budowlanych pod k tem ich podatno ci 
na negatywne oddzia ywanie czynników zewn trznych oraz bada  laboratoryjnych i po-
ligonowych prowadz cych do okre lenia optymalnych metod renowacji i zabezpieczenia 
przed dalsz  degradacj .
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TRADITIONAL FARM BUILDINGS IN THE REGION BETWEEN THE 
RIVERS WARTA AND NER

Abstract. The paper presents results of research on traditional farm buildings in the region 
between the rivers Warta and Ner. The buildings were constructed in bricks technology 
with the use of local of limestone silica building stone. The used material  and a signi  cant 
number of objects (more than 1800 is inventoried ) causes  that the described area is still 
characterized by a distinct architectural and structural separateness. Further research should 
primarily result in detailed register of the buildings with the regional speci  city, determi-
ning their technical condition, selection of objects to be under conservation, development 
of guidelines for repairs and protect against further degradation. Finally, promotion of the 
architectural distinctiveness of the region should be scheduled.

Key words:  masonry structures, limestone silica building stone
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