
 

Workshop „Dokumentace a pruzkumy historickych krovu” (Warsztaty 
„Dokumentacja i analiza historycznych więźb dachowych”) –  

Bernartice nad Odrą 9-13 września 2013 

Warsztaty na temat badań i dokumentacji zabytkowych więźb dachowych 
zostały zorganizowane po raz czternasty w ramach Letniej Szkoły Sutkovy Dul.  
Workshop jest realizowany  w ramach programu  "Współpraca transgraniczna 
między uniwersytetami w zakresie zabytkowej architektury". Organizacją i 
przygotowaniem kursu zajmują się pracownicy naukowi Politechniki w Ostravie 
(Czechy) i w Żylinie (Słowacja). W polskim dniu warsztatów (11 września) 
specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Polska), zaprezentowali pięć 
zabytków w konstrukcji drewnianej z terenu Górnego Śląska, Były to kościoły 
w Smolnicy, Żernicy, Poniszowicach, Zacharzowicach i Sierotach. Objazd 
studialny został zorganizowany przy udziale Komitetu Drewna ICOMOS-Polska 
oraz Diecezjalnego Konserwatora Zabytów z Kurii w Gliwicach. Program 
warsztatów obejmował praktyczne analizy konstrukcji dachowych, 
rozpoznawanie znaków ciesielskich i obróbki drewna, badania typologiczne 
konstrukcji. Interpretacja wyników przeprowadzonych oględzin konstrukcji 
dotyczyć będzie dokładnego poznania i zrozumienia tradycyjnie stosowanych 
systemów więźb i funkcji ich poszczególnych elementów na terenie Polski, 
Czech i Słowacji.  

   

fot.1. Interesujący przykład obróbki toporem – kościół w Smolnicy, miecz w 
konstrukcji więźby dachowej. 



 

fot.2. Wnętrze kościoła w Żernicy po pracach konserwatorskich. 

 

fot.4. Uczestnicy warsztatów na poddaszu kościoła w Żernicy 

 

fot.5 Prace dokumentacyjne na więźbie w kościele w Żernicy 



 

fot.6 Wnętrze kościoła w Poniszowicach – stan obecny 

 

fot.7. Oględziny konstrukcji sygnaturki w kościele w Poniszowicach 

 

fot.8 Słupowo ryglowa konstrukcja dzwonnicy w Poniszowicach 



 

fot.9. Dokumentowanie konstrukcji więźby w kościele w Poniszowicach 

 

fot.10 Kościół w Zacharzowicach po pracach konserwatorskich. 

 

fot.12. Wstawianie gontu, znalezionego przy kościele, a który wypadł z poszycia 
ściany – Zacharzowice 



 

fot.13. Wnętrze kościoła w Zacharzowicach 

 

fot.14. Fragment dekoracji otworu okiennego - Zacharzowice 

 

fot.15. Dokumentowanie konstrukcji dachowej w Zacharzowicach 

 



Dodatkowe informacje o Letniej Szkole Sutkovy Dul można uzyskać 
kontaktując się na adres organizatorów w Czechach: roofs@roofs.cz  
Informacje na temat udostępnionych do oględzin obiektów w Polsce można 
otrzymać w Komisji Drewna PKN ICOMOS   wood.icomos.pl@gmail.com  

 

fot.16. Uczestnicy warsztatów przed kościołem w Zacharzowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Drewna PKN ICOMOS 

Dominik Mączyński  
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