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W rejonie miast Uniejów, Dą-
bie, Koło, Poddębice i Łę-
czyca, położonych w cen-
tralnej Polsce, od poło-

wy XIX wieku do lat 60. XX wieku sto-
sowany był w budownictwie, przede
wszystkim wiejskim, lokalny kamień
wapienny. Jest to rzadki przypadek za-
stosowania tego materiału na Niżu Pol-
skim [1, 2]. W efekcie tutejsza zabudo-
wa uzyskała cechy architektoniczne,
które jeszcze 10 lat temu były dobrze
czytelne w krajobrazie kulturowym.
Na podstawie przeprowadzonej przez
nas w latach 2011 – 2012 inwentaryza-
cji budynków wzniesionych z kamienia
ustalono, że ich liczba przekracza 2500.
Były to przede wszystkim budynki
mieszkalne, inwentarskie oraz stodoły,
ale również szkoły, kościoły, obiekty
przemysłowe i inne [3, 4]. W 2022 r.
w wybranych miejscowościach regionu
przystąpiono do weryfikacji liczby bu-
dynków, które nadal wykazują regional-
ną specyfikę. Działania te wynikały
z konieczności zebrania informacji
na potrzeby audytu krajobrazowego wo-
jewództwa łódzkiego – dokumentu pla-

nistycznego uchwalanego przez sejmik
wojewódzki, który stanowić będzie pod-
stawę do podejmowania działań doty-
czących ochrony i kształtowania krajo-
brazu [5]. Podobne opracowanie po-
wstaje dla województwa wielkopolskie-
go. W dokumentach tych zabudowę lo-
kalną, wykształconą historycznie i wy-
różniającą się na danym obszarze na tle
innych (np. pod względem gabarytów
obiektów budowlanych i ich proporcji,
formy dachów, konstrukcji ścian, stoso-
wanych materiałów budowlanych i ko-
lorystyki, a także rozmieszczenia obiek-
tów na działce siedliskowej) uznano
za jeden z kluczowych elementów kra-
jobrazu kulturowego. Przyjęto, że za-
chowanie lokalnej tożsamości krajobra-
zu odbywać się powinno przez harmo-
nizowanie nowych obiektów z zastaną
zabudową, co wynika z uznania, że
na kształt krajobrazu mają wpływ także
formy architektoniczne właściwe dla
danego obszaru (miejscowości bądź re-
gionu). Przy ustaleniu autentyczności
regionalnej specyfiki w budownictwie
stosowana jest stopniowana ocena sta-
nu zachowania obiektu:

a) bardzo dobry – zgodny z pierwot-
ną formą, o autentycznej substancji
obiektu w idealnej kondycji, doskonale
utrzymanej;

b) dobry – zgodny z pierwotną for-
mą, przy braku śladów zniszczenia,

c) zły – niezgodny z pierwotną formą,
znaczne odchylenia i zniekształcenia
formy obiektu, np. zanik autentycznej
substancji, przebudowania stylistyczne;

d) bardzo zły – ruina, widoczne po-
zostałości zniszczonego, lecz niecałko-
wicie rozebranego obiektu.

Wyraźnie widoczny na badanym ob-
szarze spadek liczby najlepiej zachowa-
nych, a więc najcenniejszych obiektów,
skłonił nas do refleksji dotyczącej re-
montów i konserwacji tradycyjnych bu-
dynków z lokalnego kamienia wapien-
nego we współczesnych realiach tech-
niczno-eksploatacyjnych.

Przyczyny zaniku regionalnej
specyfiki zabudowy

Naturalną przyczyną prowadzącą
do zaniku regionalnej specyfiki obiek-
tów jest ich ograniczona żywotność. Mi-
mo że budynki wykonane z kamienia są
zdecydowanie trwalsze niż typowa
w Polsce tradycyjna zabudowa drewnia-
na, to również poddane są upływowi
czasu, co wymusza konieczność podej-
mowania chociażby bieżących napraw
i remontów. Ponadto do istotnych uwa-
runkowań procesu zaniku regionalnej
secyfiki zabudowy, należą:
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Streszczenie. W Kotlinie Kolskiej i w jej otoczeniu do lat
60. XX wieku rozwijało się budownictwo z lokalnego kamienia
wapiennego nietypowe dla nizinnej części Polski. Efektem by-
ło zaistnienie specyfiki architektonicznej i konstrukcyjnej w tu-
tejszym budownictwie, przede wszystkim wiejskim. Ostatnia
dekada przyniosła wyraźne zmniejszenie liczby budynków wy-
kazujących oryginalne regionalne cechy. Jako najistotniejszą
przyczynę wskazano prowadzenie prac remontowych i moder-
nizacyjnych z zastosowaniem współczesnych materiałów bu-
dowlanych i technologii.
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Abstract. Until the 1960s, the construction of local limestone,
unusual for the lowland part of Poland, developed in the KołoValley
and its surroundings. The result was the occurrence of architectural
and construction specificity in the local construction, especially in
the countryside. The last decade has brought a noticeable reduction
in the number of buildings exhibiting original features. The most
important reason was renovation and modernization works with the
use of modern building materials and technologies without any
attempts to maintain their regional character.
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● niespełnianie współczesnych stan-
dardów użytkowych w przypadku
obiektów mieszkalnych (powierzchnia,
wysokość i liczba izb), skutkuje rozbu-
dową lub nadbudową obiektów najczę-
ściej bez zachowania ich specyfiki;

● niespełnianie współczesnych stan-
dardów technicznych i użytkowych
w przypadku obiektów produkcyjnych
(stara zabudowa zagrodowa była dosto-
sowana do ówczesnego zróżnicowane-
go profilu produkcji rolnej nastawione-
go na maksymalną samowystarczal-
ność) oraz ich wydajności (obecnie go-
spodarstwa są coraz bardziej wyspecja-
lizowane, umaszynowione);

● konieczność poprawy izolacyjności
budynków, prowadząca do ocieplania
ścian zewnętrznych i zakrycia kamien-
nych fasad;

● konieczność wymiany pokryć da-
chowych, m.in. azbestowych, które w la-
tach 60. XX wieku zastąpiły wcześniej
stosowane pokrycia z trzciny i słomy;

● adaptacja budynków do pełnienia
nowych funkcji, np. jako tzw. drugie do-
my w miejscach atrakcyjnych turystycz-
nie, np. sąsiedztwo uzdrowiska Uniejów;

● wyludnianie się wsi – opuszczone
zagrody ulegają degradacji i popadają
w ruinę.

Przedstawione przyczyny zanikania
regionalnej specyfiki w budownictwie
na opisywanym terenie mają charakter
uniwersalny, wykazując duże podobień-
stwo z innymi rejonami kraju [4] i świa-
ta [5 – 8], gdzie proces zaniku regiona-
lizmu w budownictwie wiejskim został
zapoczątkowany już wcześniej.

Zakres remontów
i modernizacji

W analizie zakresu wykonywanych
prac remontowych i modernizacyjnych
obiektów z kamienia wapiennego
uwzględniono, że budynki o podobnych
funkcjach wykazują zbliżone cechy ar-
chitektoniczne. Budynki mieszkalne, in-
wentarskie i stodoły, często w charakte-
rystycznym czworobocznym układzie
zabudowy zagrodowej, można stypizo-
wać, a także przedstawić wspólne ele-
menty podejmowanych zabiegów re-
montowych:

■ Wariant 1 – renowacja budynku
zgodnie z zasadami sztuki konserwator-
skiej, dotycząca przypadków, w których

zachowanie lokalnego dziedzictwa ar-
chitektonicznego stanowi wartość prio-
rytetową. Wzorcowym przykładem jest
dom rodzinny św. Faustyny Kowalskiej
w Głogowcu, zaadaptowany na mu-
zeum (fotografia 1).

● Wariant 2 – wymiana pokrycia da-
chowego, najczęściej wraz z elementa-
mi konstrukcji dachu (fotografia 2), pro-
wadzona zwykle w przypadku pokryć
mniej trwałych, takich jak słoma, trzci-
na, papa lub uznanych za szkodliwe
(płyty azbestowo-cementowe). Wśród
nowych pokryć zdecydowanie dominu-
je blacha trapezowa lub dachówkowa.
Ingerencja w mury w tym wariancie jest
ograniczona do wyrównania i wzmoc-
nienia jego górnej powierzchni. Czasem
konstruowane są ścianki kolankowe ze
współczesnych materiałów budowla-
nych (beton komórkowy, ceramika). Na-
stępuje zmiana kształtu dachu (zmniej-
szenie spadku, pojawiają się nowe ele-

menty, takie jak lukarny i okna dacho-
we). Dotyczy najczęściej budynków
mieszkalnych, rzadziej gospodarczych.

● Wariant 3 – kompleksowy remont
budynku, którego głównym celem jest
termomodernizacja (fotografia 3). To-
warzyszy jej zwykle wymiana konstruk-
cji i pokrycia dachu, jak w wariancie 2.
Kamień wapienny jest ukrywany pod
warstwą ocieplenia i tynku. Bardzo indy-
widualne podejście inwestorów przy do-
borze docelowej kolorystyki budynków
powoduje, że wprowadzają one zwykle
wyraźny dysonans w krajobrazie. Sto-
sowany prawie wyłącznie w przypadku
budynków mieszkalnych. Identyfikacja
takich obiektów jako tradycyjnych,
wzniesionych z kamienia, jest możliwa
jedynie na podstawie cech pośrednich,
np. kształtu bryły, rozmieszczenia otwo-
rów okiennych, drzwiowych itp.

● Wariant 4 – wariant stanowiący
rozwinięcie poprzedniego, polegający
na rozbudowie budynku. Często prze-
prowadzana jest rozbiórka niektórych
elementów pierwotnej substancji obiek-
tu. Efektem takich robót jest całkowite
ukrycie pierwotnych, wizualnie rozpo-
znawalnych cech materiałowych i archi-
tektonicznych budynku (fotografia 4).
Wariant 4 stosowany jest wyłącznie
w przypadku budynków mieszkalnych.
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Fot. 1. Wzorcowa rewitalizacja budynku
mieszkalnego
Photo 1. Model renovation of a residential
building

Fot. 2. Budynek inwentarski po wymianie
pokrycia dachowego
Photo 2. Livestock building after replacing
the roofing

Fot. 3. Efekt kompleksowego remontu
budynku z kamienia wapiennego
Photo 3. Effect of a comprehensive renovation
of a limestone building

Fot. 4. Rozbudowa budynku przed termo-
izolacją
Photo 4. Expanded building before thermal
insulation
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● Wariant 5 – rozbudowa, względnie
nadbudowa budynku bez termoizolacji
(fotografia 5). W tym wariancie zachowa-
ne fragmenty murów kamiennych bardzo
wyraźnie kontrastują na elewacjach z ma-
teriałem współczesnym (np. bloczki żuż-
lobetonowe). Jest on stosowany najczę-
ściej w przypadku budynków gospodar-
czych, gdzie funkcjonalność obiektu sta-
wiana jest wyżej niż cechy estetyczne.

● Wariant 6 – bezpośrednie zabez-
pieczenie powierzchni murów kamien-
nych tynkiem bez stosowania warstwy
ocieplenia (fotografia 6). Identyfikacja
takich budynków jako zrealizowanych
w technologii regionalnej, oprócz cech
pośrednich, jest możliwa w przypadku
ubytków tynku powodujących odsłonię-
cie materiału kamiennego.

● Wariant 7 – doraźne naprawy
w miejscach wykazujących uszkodze-
nie lub zużycie, często prowadzone spo-
sobem gospodarczym (fotografia 7).
Do bardziej zaawansowanych napraw
zalicza się wymianę stolarki okiennej
(z reguły na okna PVC), a do mniej
miejscowe zacieranie tynkiem, uzupeł-
nianie ubytków zaprawy (zwykle zapra-
wa cementowa w miejsce glinianej) itp.

Z punktu widzenia zachowania orygi-
nalnych cech krajobrazu kulturowego
i pierwotnej substancji budynku

najważniejszy jest zakres prac remonto-
wych przedstawiony w wariacie 1, ale
stosowany jest on niezwykle rzadko.
Remont budynku w wariancie nr 2
na ogół nie wiąże się z istotną ingeren-
cją w mur. Jego charakterystyczną i roz-
poznawalną cechą jest ekspozycja ele-
mentów kamiennych i ceramicznych,
która jest dobrze czytelna w krajobrazie.
Paradoksalnie, korzystne do utrzymania
pierwotnej substancji budynku okazuje
się również poprzestawanie na doraź-
nych naprawach (wariant 7). Wraz
z upływem czasu może to jednak prowa-
dzić do awarii. Pozostałe warianty re-
montów powodują wyeliminowanie
z krajobrazu budynków o charaktery-
stycznej lokalnej specyfice materiałowej.

Wnioski
Obecnie podejmowane prace remonto-

we i modernizacyjne w obrębie tradycyj-
nej zabudowy z kamienia wapiennego,
wynikające z naturalnego zużycia tech-
nicznego lub adaptacji, tylko w nielicz-
nych przypadkach są działaniem ukie-
runkowanym na zachowanie pierwot-
nych walorów estetycznych. Większość
obiektów remontowana jest bez zacho-
wania ich specyfiki materiałowej i archi-
tektonicznej. Wynika to zwykle ze
względów praktycznych i ekonomicz-
nych, przy jednoczesnej niewielkiej
świadomości inwestorów o wartości tra-
dycyjnej zabudowy, jako dziedzictwa
kultury materialnej. Powoduje to, że za-
nik specyfiki architektonicznej, związa-
nej z zastosowaniem kamienia w analizo-
wanym rejonie, postępujący już od
lat 90. XX wieku, w ciągu ostatniej de-

kady znacznie się zintensyfikował. Licz-
ne do niedawna przypadki miejscowo-
ści, w których zachowane były niemal
wszystkie budynki, zarówno mieszkal-
ne, jak i produkcyjne, zrealizowane w tej
technologii, stanowią dziś rzadkość. Na-
dal występują obiekty nienoszące śladów
późniejszych ingerencji w oryginalną
substancję budynków, ale z reguły są to
pustostany zagrożone rozbiórką.

Celem audytów krajobrazowych jest
identyfikacja takich obszarów w skali
regionu, które stanowią oryginalną war-
tość dziedzictwa analizowanego obsza-
ru. Dzięki temu możliwe będzie wyzna-
czenie krajobrazów priorytetowych, tj.
szczególnie cennych ze względu na war-
tości przyrodnicze, kulturowe, historycz-
ne, architektoniczne, urbanistyczne, ru-
ralistyczne lub estetyczno-widokowe.
W założeniach audyt krajobrazowy sta-
nowi więc narzędzie służące zachowaniu
obiektów budowlanych wykazujących
regionalną specyfikę. W analizowanym
przypadku tempo zaniku oryginalnego
krajobrazu i towarzyszących mu obiek-
tów jest tak duże, że ustalenia zawarte
w tym dokumencie planistycznym będą
odnosiły się, już niedługo, tylko do sta-
nu historycznego, a nie faktycznego.

Fot. 1, 2, 4 ÷ 7 – M. Gorączko, fot. 3 – A. Gorączko
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Fot. 5. Relikty dawnego budynku z kamie-
nia wapiennego
Photo 5. Relics of an old limestone building

Fot. 6. Ubytki tynku na elewacji budynku
z kamienia wapiennego
Photo 6. Plaster losses on the facade of the
building made of limestone

Fot. 7. Przykład doraźnych napraw
Photo 7. Example of ad hoc repairs


