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PROGRAM OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 

DREWNO W ARCHITEKTURZE 

WOOD IN ARCHITECTURE 
KRAKÓW 18-20.XI.2016 

 

 

Miejsce obrad: Hotel Polski „Pod Orłem” /Kraków ul. Pijarska 17/ 

 

18.XI.2016     PIĄTEK / Friday 

9,30 – rejestracja uczestników / registration of participants                      

10,00 – powitanie uczestników /welcome of participants 

10,30-12,30 referaty / presentation  (6 referatów - 20 min per person)  
 Jin Ling Su, Chiny - Investing Wood Culture in a Sustainable Development – ‘Wood is Good’ 

 /Investing Wood Culture in a Sustainable Development – ‘Wood is Good’/ 

 Tur-Marciszuk K. – Architektura i budownictwo drewniane w badaniach Barbary Tondos i Jerzego Tura 

 /Architecture and wood construction in research of Barbara Tondos and George Tur/ 

Murula R., Estonia – Contemporary wooden architecture in the process of education: interdisciplinary study for architecture  

and engineering students in Tallinn University of Technology 
 Schaefer B., Niemcy - Drewno jako materiał budowlany – właściwości i ochrona 

/Wood as building material/ 

 Bogdanowska M. – Drzewo i drewno w sztuce – materiał jako nośnik formy i treści 
  /Fabric as a carrier of form and content. Tree and wood in art./ 

Frattari A. , Włochy – The Wood Architecture in Italy: Past, Present and Future 

12,30-12,45 dyskusja / discussion 

12,45-13,00 przerwa na kawę / coffe break 

13,00-14,30 referaty / presentation (6 ref. -15 min pro person) 
 Tajchman J. – Zasady odwzorowania ciesielskich konstrukcji dachowych w dokumentacjach konserwatorskich 

 /The principles of imaging carpenters’ roof structures for conservators’ documentation/ 
 Jędryka W. – Problematyka więźb częściowo otwartych w kościołach gminy Darłowo wzniesionych w II poł. XIX wieku 

  /Partially open roof structures in churches Darłowo community, built in the 2nd half 19th century/ 
Klimenko A., Rosja – Drewniane domy Tiumenia 2 poł. XIX i pocz. XX w. 

    Wooden residential buildings of tyumen in 2nd half of the 20th and early 20th  century  

Witkowski W. – Architektura drewniana Huculszczyzny 

/Hutsul wooden sacred architecture in research by the Institute of Architecture and Urban Planning of the Technical 
University of Lodz – another period (2011–2016)/ 

Szewczyk J. – Chrust i polana opałowe w architekturze XIX i XX wieku 

  /Cordwood masonry in the 19th and 20th century/  

Sołtysik A. – Znaczenie badań terenowych w edukacji studentów architektury i architektury krajobrazu, na przykładzie 

warsztatów konserwatorskich w Lubaczowie 
/The meaning of architectural record during the education of architecture and landscape architecture students/ 

14,30-14,45 dyskusja / discussion 
14,45-16,00 obiad / dinner in hotel – indywidual fee 

16,00-17,30 referaty / presentation (6 ref. - 15 min pro person) 
Hallas-Murula K. Estonia – New wooden architecture in 19th century slums in Tallinn: modern architecture and the concept of 

contextuality. 
Soflete M., Rumunia – Challenging wood construction in Romania 

 Arlet P. – Wybrane typy tradycyjnych drewnianych domów wiejskich z Europy i południowo-wschodniej Azji 

  /Selected types of traditional villages wooden houses from Europe and Southeast Asia/ 
 Bartos M., Wieja T. – Zastosowanie drewna w zabezpieczaniu i aranżacji podziemnych tras turystycznych w Polsce 

  /Applications of wood to stabilisation  and decorating the interior of underground tourist routes in Poland/ 
 Bulioski B. – Remonty konserwatorskie budynków drewnianych 

/Restoration repairs of wooden buildings/ 
 Fowler A., - Wooden / timber-framed churches in Western Europe 

17,30-17,45 dyskusja / discusion 

20,00 – wspólna kolacja / common supper in Hotel Polski – indywidual fee  

 

 



19.XI.2016     SOBOTA / Saturday 

10,00 – powitanie uczestników, A4, PK, PAN, ICOMOS, SARP, Izba Arch. 

10,30-12,30 referaty (2 godz.- 7 referatów po 15 min) 
Svobodian V., Ukraina – Ukraińskie cerkwie drewniane w latach I wojny światowej – oczami austriackich i niemieckich 

wojskowych… 
Nowak D. – O translokacjach karpackich cerkwi w ujęciu historycznym 

Giemza J. – Cerkiew w Powroźniku – reasumpcja badań 

Kuca K., Czechy – Wooden Churches and Belltowers in Europe 

Żygadło A. – Współczesna ochrona zabytków architektury drewnianej na Podkarpaciu – zagrożenia i remedium 

Munteanu R., Rumunia – Emergency program for rescue and value of historical wooden churches from south Romania     
Kurek J.,  – Kiży – cerkiew Przemienienia Pańskiego – problem konserwatorskie  

12,30-12,45 dyskusja 
12,45-13,00 przerwa na kawę 
13,00-14,30 referaty (1,5 godz. – 6 ref. po 15 min) 
 Zawałeo E. – Górne cerkwie w drewnianych cerkwiach. Funkcja - Forma – Konstrukcja 

  /First floor (upper) churches in ortxodox wooden churches – function, form, construction/ 
Sygowski P. – Barokowa, drewniana, dwuwieżowa cerkiew w Wielkiej Hłuszy – przyczynek do unickiej architektury 

Rzeczypospolitej w XVIII w.,, 
/Baroque wooden, double turret Uniate Orthodox church in Wielka Hłusza – a contribution to the Uniate Ortodox 
architecture in Poland in the 17thcentury/ 

 Gajdek A., Sudoł K. – Tradycyjne budownictwo drewniane we współczesnym krajobrazie podkarpackiego miasteczka 

 – na przykładzie Boguchwały 
/Traditional wooden secular building In contemporary landscape based on Boguchwala town, Podkarpackie 
Voivodeship/ 

 Rzepecki G. – Architektura zrekonstruowanej ryglowej chaty i    drewnianych obiektów w parku kulturowym 

 „osada łowców fok” w Rzucewie 
/Architecture reconstructed half-timbered cottage and wooden objects in the cultural park 
  "Settlement sealers" in Rzucewo/ 

 Lewicki J. – Wystrój nowożytnych kościołów drewnianych na Mazowszu – problematyka   

inwentaryzatorsko-badawcza 
/Decoration in modern wooden churches in Mazovia. Inventory and research issues/ 

 Mączyoski D. – Postępowanie w czasie oględzin drewnianego obiektu zabytkowego po pożarze  

(na przykładzie budowli sakralnej) 
/Conclusions and recommendations for inspection of a historical wooden building after fire (a case study)/ 

14,30-14,45 dyskusja  

14,45-16,00 obiad – info dla uczestników… w hotelu? 

16,00-17,30 referaty (1,5 godz.- 6 ref. po 15 min) 
 Korpała M. - Nowożytne wystroje malarskie w drewnianych kościołach na Mazowszu – malarstwo a architektura. 

  /Painting and architecture. Review of modern decorative painting in wooden churches of Mazovia/ 
 Kłoda P., Ważny T. - »Murowany« kościół w Krzyżowicach najstarszym zabytkiem architektury drewnianej w Polsce 

  /"Brick" church in Krzyżowicach oldest monument of wooden architecture in Poland 

 Kapuścioski A. – Więźby dachowe  kościoła św. Katarzyny  w Gdańsku  (?) 

  /Rafter roof of the church of St. Catherine in Gdansk/ 
Wójcik A. – Lubaczowskie „drewno” wczoraj i dziś – o potrzebie ochrony lokalnego archetypu 

  /Lubaczow "wood" yesterday and today - about the need of the local archetype protection/ 
Śliwioski W. – Drewniane szałasy w Gorcach 

/Wooden huts in Gorce mountains/ 
Bielaoski T. – Drewno w rzeźbie plenerowej 

/Values of the wood sculpture symposium on the example of the Lubomirski park in Przemyśl/ 

17,30-17,45 dyskusja  

17,45-18,00 podsumowanie i zamknięcie obrad 

20.XI.2016    NIEDZIELA  / Sunday 

wyjazd studialny – DREWNIANE ZABYTKI PODHALA  
/Scientific trip – wooden monuments in Podhale/ 

8,00 – wyjazd  - zbiórka przed budynkiem głównym Politechniki Krakowskiej – ul Warszawska 24 

departure  - bus will waiting in front of the main building of the Cracow University of Technology  

                    – Warszawska street 24 

 w programie / in program: The church-museum in Rabka, Church in Orawka, The historic village 

Chochołów, Chapel on Jaszczurówka –Zakopane, Willa Pod Jedlami – Zakopane, Church in Debno Podhalaoskie. 

21,00 – przyjazd do Krakowa / arrival to Kraków 

__________________________ 

Kontakt: JAN KUREK 515 190 633,  pakurek@cyfd-kr.edu.pl 


