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REGIONY BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

MAZOWSZA

 Wśród budownictwa drewnianego wyróżniamy:

- Zespoły miejskie,

- Zabudowania wiejskie,

- Obiekty sakralne,

- Zabudowania przemysłowe,

- Budowle dworskie.



GŁÓWNE REGIONY MAZOWSZA

Mazowieckie budownictwo drewniane dzielimy na:

- Region siedlecki,

- Region mazowiecko- podlaski,

- Styl świdermajer,

- Region radomski,

- Region łowicki,

- Budownictwo puszczańskie,

- Mazowsze północne,

- Region nadwiślański,

- Kurpie,

- Region nadbużański.



REGION SIEDLECKI

 Region siedlecki występuje na 
obszarze powiatów siedleckiego, 
węgrowskiego, mińskiego. 
Chałupy- jedna z około 1860r. z 
miejscowości Szaniawy Matysy, 
druga z 1888 roku z Jagodnego. 
Najpowszechniejszym 
występującym typem konstrukcji 
ścian w tym regionie były ściany 
wieńcowe. W ich przypadku 
ściany wznoszono z drewnianych, 
obrabianych do kantu bali, o 
grubości ok. 12- 14cm. Długość 
tych bal odpowiadała długości 
domu. W narożach wiązane na 
zamek płetwowy. Były one 
przykryte czterospadowym lub 
dwuspadowym dachem 
słomianym. Wartym odwiedzenia 
jest Muzeum Architektury 
Drewnianej Regionu Siedleckiego 
w Suchej.

https://www.sucha.podlasie.pl/pl/skansen.php


REGION MAZOWIECKO- PODLASKI
 Region ten przeważa w powiatach: 

części garwolińskiego, mińskiego, 
wołomińskiego i sokołowskiego. Chaty 
budowano w drugiej połowie XIX 
wieku z bali, o konstrukcji węgłowej, 
były one przykryte czterospadowym 
lub dwuspadowym dachem 
słomianym. Budynek szeroko 
frontowy, wewnątrz podział na trzy 
izby mieszkalne, sień i komorę. 
Wystrój wnętrza nawiązuje do 
wyposażenia domów chłopskich z 
końca XIX wieku. Obiekty z tego 
regionu można obejrzeć w Muzeum 
Rolnictwa im. Księdza K. Kluka w 
Ciechanowcu.

https://www.muzeumrolnictwa.pl/


STYL ŚWIDERMAJER

 Twórcą tego stylu budownictwa był Michał Elwiro 
Andriolli, mieszkający od 1880 r. w osadzie 
położonej po obu brzegach rzeki Świder. Osada 
w 1883 r. oficjalnie przyjęła nazwę Brzegi. Styl 
ma elementy tradycyjnego budownictwa 
mazowieckiego o lekkiej konstrukcji i bogato 
zdobionych pawilonów, inspirowanych 
warszawską Wystawą Rolno-Przemysłową z roku 
1885. Andriolli sprowadził do Brzegów kilka 
eksponowanych na wystawie domów.

 Główna bryła budynku kształtowana pod 
wpływem architektury szwajcarskiej, która 
w Europie stała się bardzo popularna 
po wystawie światowej w Wiedniu w 1873 r. 
Andriolli wzbogacił formę 
o werandy i przedsionki zaczerpnięte z 
architektury schronisk alpejskich i 
rosyjskich daczy. Dla stylu charakterystyczne są 
drewniane ażurowe zdobienia werand i ganków, 
szpiczaste zwieńczenia dachów. Owy styl jest 
charakterystyczny dla powiatów mińskiego i 
otwockiego.



REGION RADOMSKI

 Region radomski to powiaty: grójecki, białobrzeski, kozienicki, przysuski, 
zwoleński, lipski, szydłowiecki oraz radomski. W regionie radomskim życie 
średniozamożnej rodziny, która na przełomie XIX i XX w. gospodarowała na 
dziesięciomorgowym gospodarstwie, było ono prowadzone tradycyjnie, 
uprawiało się w nim zboża oraz hodowano bydło, nierogaciznę i konie, a 
budynki budowano o konstrukcji sumikowo- łątkowej, w narożach wiązane na 
zamek płetwowy, dach dwuspadowy lub czterospadowy kryty słomą. W skład 
takiej zagrody wchodzą: chałupa, obora, stodoła, spichlerz, studnia z 
żurawiem.



 Dla Przedgórza Iłżeckiego, typowe jest to, że 
budynki lub ich części powstawały z kamienia 
wapiennego (łatwo dostępnego w tym rejonie). 
Obszar ten znajduje się na południe od 
Radomia i leży w zasięgu grupy etnicznej 
Małopolan. Część wyżynnych terenów 
Przedgórza Iłżeckiego porastają zwarte bory 
Puszczy Iłżeckiej. Obrzeża tych lasów, 
szczególnie w sąsiedztwie Iłży są bardzo 
atrakcyjne pod względem krajobrazowym –
niewielkie wzgórza przecinają wąwozy, jary, 
doliny rzek: Iłżanki i Modrzejowicy.



 Kościół i dworek charakterystyczne dla regionu 

radomskiego oraz nietypowa stodoła. 

Warto odwiedzić 

Muzeum Wsi 

Radomskiej w 

Radomiu.

https://www.muzeum-radom.pl/


REGION ŁOWICKI

 Na Mazowszu występuje on tylko w powiatach graniczących z powiatem łowickim. Chałupa regionu 
łowickiego reprezentuje powszechny w XIX wieku podział wnętrza na izbę świąteczną i roboczą, 
z dwiema komorami bocznymi. Zewnętrzne lica ścian szczytów chałupy zdobione są tzw. "fiorami". 
Najpowszechniejszym występującym typem konstrukcji ścian w tym regionie były ściany konstrukcji 
sumikowo- łątkowej. Dzięki tej konstrukcji do budowy domów można było wykorzystywać krótsze bale, 
zwane sumikami, które obrobionymi końcami wpuszczano w pionowe słupy zwane łątkami. Długość 
ścian nie była uzależniona od długości belek. W narożach wiązane na zamek płetwowy. Były one 
przykryte czterospadowym lub dwuspadowym dachem słomianym. Uzupełnieniem obrazu łowickiej 
wsi, odtwarzanego w skansenie w Maurzycach, są przykłady tzw. małej architektury: studnie, kapliczki 
i krzyże przydrożne, budynki związane z wiejskimi rzemiosłami (kuźnia i wiatrak "koźlak") oraz strażą 
pożarną.



 Na teren skansenu przeniesiony został zespół sakralny z Wysokienic 
złożony z drewnianej, jednonawowej świątyni datowanej na 1758 r. 
oraz dzwonnicy z 1774 r. Kościół pod wezwaniem św. Marcina, 
fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego Adama Komorowskiego, 
wzniesiony został w stylu barokowym. Posiada dach kryty gontem 
z wieżyczką z sygnaturką oraz zachowany oryginalny wystrój wnętrza 
złożony m.in. z ołtarzy, ambony i chrzcielnicy. Obok świątyni 
zlokalizowano budynek plebanii z Pszczonowa z przeł. XIX/XX w.

Aby zobaczyć chaty 

regionu łowickiego  

należy wybrać się do 

Łowickiego Parku 

Etnograficznego w 

Maurzycach.

http://muzeumlowicz.pl/skansen_w_maurzycach/


BUDOWNICTWO PUSZCZAŃSKIE

 Chaty tego typu były 
budowane w konstrukcji 
sumikowo- łątkowej, w 
narożach wiązane na zamek 
płetwowy, a dach był cztero-
lub dwu- spadowy. W 
średniozamożnym 
gospodarstwie były 
zabudowania gospodarcze 
takie jak: stodoła, spichlerz i 
szopa. Budownictwo 
puszczańskie obejmuje 
obszar Puszczy Kampinoskiej 
oraz okoliczne wsie.

Warto odwiedzić Skansen 

budownictwa puszczańskiego w 

Granicy. 

https://www.kampinoski-pn.gov.pl/edukacja/odm-w-granicy


MAZOWSZE PÓŁNOCNO- ZACHODNIE
 Region ten to cały obszar północno-

zachodni województwa 
mazowieckiego. Budynki 
mieszkalne, stodoły, budynki 
inwentarskie wznoszono na 
kamiennych podmurówkach. 
Kamienie były spajane zaprawą 
glinianą, wapienną lub kładziono je 
luzem. Luźny układ kamieni 
podmurówki umożliwiał cyrkulację 
powietrza, co chroniło obiekt przed 
zawilgoceniem. Obiekty gospodarcze 
budowano przede wszystkim z 
drewna. Pod koniec XIX wieku coraz 
więcej obiektów zaczęto wznosić z 
gliny, kamienia lub palonej, 
czerwonej cegły. 



 W XIX wieku najpopularniejszymi 
konstrukcjami ścian były: 
konstrukcja wieńcowa, 
sumikowo- łątkowa i ryglowa. 
Konstrukcja wieńcowa została 
wyparta przez konstrukcję 
sumikowo- łątkową. Po 1864 
coraz częściej wznoszono 
stodoły konstrukcji ryglowej. 
Szkielet konstrukcji ryglowej 
składał się z pionowych słupów 
połączonych poziomymi ryglami. 
Spichlerze posiadały ściany 
konstrukcji wieńcowej lub 
sumikowo- łątkowej. Warto 
zwiedzić Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu.

https://mwmskansen.pl/


REGION NADWIŚLAŃSKI

 Olędrzy mieszkali przeważnie przy 
brzegach Wisły od powiatu 
sierpeckiego do piaseczyńskiego. 
Przestronne i widne domy, 
urządzano tak, by były funkcjonalne 
i posiadały niezbędne do pracy i 
życia wyposażenie, uwzględniając 
również estetykę wnętrza. Zamożni, 
dzięki urodzajnym ziemiom i 
pracowitości Olędrzy, mogli sobie 
pozwolić na nowoczesne w tamtym 
czasie sprzęty (np. magiel czy 
masielnice wirnikowe, które nie 
występowały w gospodarstwach 
polskich biedniejszych chłopów), czy 
sprowadzane z miasta dekoracyjne 
meble. 



 Domy olęderskie miały też swoje ciekawe 
rozwiązania dostosowane do warunków 
koegzystencji z terenem zalewowym, np. szerokie 
schody prowadziły na obszerny strych, by w 
sytuacji zalania pierwszej kondygnacji, można 
było wprowadzić tam również zwierzęta. Łączone 
w jeden ciąg budynki pełniły zarazem funkcje 
mieszkalne i gospodarcze (z oborą, stajnią, 
kurnikiem i stodołą, która występowała też 
niezależnie). Bliskość poszczególnych 
pomieszczeń ułatwiała komunikację i na co 
dzień, i w razie powodzi, która nie była 
traktowana jak nieszczęście, ponieważ niosła ze 
sobą żyzne mady.
Do podstawowego wyposażenia gospodarstwa 
zaliczały się również łodzie, dające możliwość 
przemieszczenia się wodą. Wykonana techniką 
szkutniczą łódź, tzw. pychówka, jest 
prezentowana w skansenie wraz z wiklinowymi 
akcesoriami rybackimi: wierszą do połowu ryb i 
sadzem do ich transportu.



 W 1935 w Wiączeminie Polskim wzniesiono 

kościół, który służył do końca wojny olędrom 

wyznania ewangelicko-augsburskiego.

Wartym odwiedzenia jest 

Skansen Osadnictwa 

Nadwiślańskiego w 

Wiączeminie Polskim, 

oddział Muzeum 

Mazowieckiego w Płocku. 

http://muzeumplock.eu/pl/skansen_osadnictwa_nadwislanskiego


KURPIE
 Kurpie rozciągają się na obszarze puszcz: Białej i Zielonej oraz w 

miejscowościach okolicznych.

 Naroża chałup łączono na „rybi ogon”, dodawano „śparogi”, „koruny”, 
kryto je słomą… Tak dawniej budowano na Kurpiach. Domy nazywane 
były izbami. 

 Dawne chaty na Kurpiach budowano przy zastosowaniu konstrukcji 
zrębowej z bierwion sosnowych, łączonych w narożach na „rybi ogon”. 
Pokrywano je dwuspadowymi słomianymi dachami z charakterystycznymi 
ozdobami w postaci wydłużonych, skrzyżowanych wiatrownic i 
profilowanych w różnych kształtach rogów - tzw. śparogów. Stawiane od 
strony drogi kalenice zwieńczano zdobionym szalowaniem. Ozdobą 
domów były także nadokienniki, tzw. koruny.

Tradycyjny 

dworek z 

Kurpi.



 We wnętrzu XIX-wiecznej izby kurpiowskiej, 
można było znaleźć dośrodkowy system 
grzewczy, typowe ubogie umeblowanie i 
święty kąt, ozdobiony bibułkowymi 
kwiatami oraz typowymi, kurpiowskimi 
dekoracjami w postaci wycinanek, 
wykonanych przez miejscowe twórczynie.

 Przy zagrodach kurpiowskich nie mogło 
zabraknąć żurawia, który do tej pory jest 
obecny w krajobrazie kurpiowskich wsi. W 
zagrodzie Kurpiowskiej można było znaleźć 
budynek gospodarczy do przechowywania 
zboża oraz innych gospodarskich 
akcesoriów - spichlerz, czyli tzw. świronek, 
z pięknymi wspartymi na słupach 
podcieniami. We wsi znajdowała się też 
kuźnia wraz z typowym wyposażeniem 
kowalskim, kapliczki przydrożne i garnkami 
na płocie, to uroki dawnej wsi. 



 Chaty na Kurpiach Białych, budowane były z 

sosnowych bali, ułożonych na tzw. węgieł, z 

charakterystycznym dwuspadowym dachem, 

krytym słomą.

Wartym odwiedzenia jest  

Skansen Kurpiowski w 

Nowogrodzie.

https://4lomza.pl/index.php?k=279


REGION NADBUŻAŃSKI
 Region nadbużański 

obejmuje części powiatów: 
łosicki, siedlecki, sokołowski, 
węgrowski, ostrowski, 
wyszkowski, wołomiński. Na 
terenie regionu 
nadbużańskiego 
występowały przydrożne 
kuźnie. Wiejskie chaty były 
budowane przeważnie w 
konstrukcji wieńcowej, a w 
narożach wiązane na zamek 
płetwowy. Dach był dwu- lub 
cztero- spadowy. W skład 
takiej zagrody wchodziły: 
chałupa, spichlerz, stodoła, 
obora. W zespołach 
dworskich znajdowały się: 
dwór, dworska pralnia z 
maglem, wozownia, 
spichlerz, gołębnik, 
wędzarnia, pasieka. 

Wartym odwiedzenia jest 

Skansen w Kuligowie i 

Muzeum Ziemiaństwa w 

Dąbrowie.

http://www.mazowieckiszlaktradycji.com/poi-lista/skansen-w-kuligowie-nad-bugiem/?thematicPathId=1264
http://muzeumdabrowa.pl/


Koniec
 Dziękuję za uwagę ☺


