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Załącznik nr 8 
Program działań 

 Konserwacja dachów słomianych – wymiana strzech obiektów  
na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 303, 26-060 Chęciny 

Dotyczy obiektów: Chałupa z Złotnik, Chałupa z Okołu 
 

1. Chałupa z Złotnik 

Chałupa wzniesiona pierwotnie w Złotnikach w 1860 roku. Przeniesiona do Parku Etnograficznego  
i wzniesiona w 2009 roku. Składa się z sieni, dwu izb i komory. Posadowiona na podmurówce 
wykonanej z kamienia łamanego. Ściany wzniesione z belek sosnowych obciosanych z obu stron. 
Węgłowane na nakładkę prostą z ostatkami. Ściany dwustronnie bielone wapnem. Powała naga 
deskowana. Dach czterospadowy pokryty słomą. 

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość.  Powierzchnia dachu: 212 m2 

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko, 
naroża schodkowo. 

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich: 

 Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy. 

 Impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej. 

 Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), 
powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósłem, 
rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone 
snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm. 

 Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed  wpływem czynników 
atmosferycznych  - opady, wiatr itp. 

 
2. Chałupa z Okołu 

Chałupa wzniesiona pierwotnie we wsi Okół gm. Bałtów w 1921 roku. Przeniesiona do Skansenu  
w 1981 roku, wzniesiona w Parku Etnograficznym w 2013 r. Chałupa reprezentuje typ szerokofrontowy, 
półtoratraktowy. Składa się z izby, sieni i komory. Do ściany komory dobudowana jest szopa. Pod 
częścią komory i szopy znajduje się podziemne przejście – kryjówka partyzantów w czasie II wojny 
światowej. Przyciesie leży na podmurówce z kamienia łamanego. Ściany z krawędziaków 
węgłowanych na nakładkę dwustronną ukośną. Ściany izb zewnętrznych oszalowane deskami. Ściany 
wewnętrzne otynkowane, malowane farbami klejowymi. W izbie i sieni polepa, w szopie podłoga  
z desek. Dach trzyspadkowy z naczółkiem krokwiowo – belkowy kryty słomą. 

Pokrycie z słomy żytniej wymaga wymiany - całość.  Powierzchnia dachu : 145 m2 

W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego - krycie na gładko. 

Etapy prowadzonych prac konserwatorskich: 

 Rozbiórka istniejącego pokrycia ze słomy. 

 Impregnacja łat drewnianych oraz elementów więźby dachowej. 

 Ułożenie strzech ze słomy żytniej, odpowiednio zebranej (wymłóconej bez ziarna), 
powiązanej w wykrętki. (słoma wiązana w małe snopki długości 1 m, wiązane powrósłem, 
rozdzielone i przekręcone o 360 stopni, tak aby otrzymać „wykrętek”, czyli dwa połączone 
snopki.) Grubość przykrycia ok. 40 cm. 

 Podczas prowadzenia prac budynek będzie zabezpieczony przed  wpływem czynników 
atmosferycznych  - opady, wiatr itp. 

Utylizacja starego poszycia należy do obowiązków wykonawcy.  


