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piśmiennictwo

Publikacja „Jak budowano
drewniane kościoły w śred-

niowiecznej Małopolsce” poświę-
cona jest tradycji polskiego cie-
sielstwa. Autorka, analizując kon-
strukcje XV- i XVI-wiecznych koś-
ciołów, przedstawia rozwiązania
techniczne stosowane od wieków
przez polskich cieśli.

Konstrukcja budowli i zawar-
ta w niej myśl techniczna są do-
robkiem naszej kultury, często nie-
stety niedocenianym, gdyż więk-
sze zainteresowanie budzi forma
zewnętrzna czy detal. Na ogół 
zapomina się, że bryła świątyni 
i wszystkie elementy jej architek-
tury są wynikiem zastosowanych
rozwiązań konstrukcyjnych i ma-
teriałów. W badanych kościołach
przyjęte rozwiązania techniczne
zadecydowały w istotny sposób 
o formach budynków. Konstrukcja
wpłynęła na rozwiązanie dachu 
o spadkach od 60° do 70°, narzu-
ciła charakterystyczną zmianę ką-
ta nachylenia połaci przy okapie, 
a także ukształtowanie ścian, wież,
detali i otworów.

Dzięki temu powstała charak-
terystyczna sylweta drewnianego
kościoła, która tak pięknie wpisa-
ła się w polski krajobraz. Słusznie
pisał w 1874 r. cytowany przez
autorkę Jan Heurich: „Główną
tam rzeczą jest konstrukcyja, oz-
doba zaś zawsze z tej konstruk-
cyi wypływa; formy powstają ze
stosownego złożenia części kon-
strukcyjnych”.

Autorka publikacji przedsta-
wia we wstępie stan badań nad
zabytkowymi konstrukcjami drew-
nianymi w Polsce oraz omawia
konstrukcje budowli drewnianych
na obecnych ziemiach polskich
od czasów nadawniejszych do póź-
nego średniowiecza. Następnie
prezentuje 32 kościoły drewniane
zachowane na terenie południo-
wo-wschodniej Polski; a szczegó-
łowe omówienia poszczególnych
świątyń, zamieszczone w dalszej
części książki, uzupełnia rzutami
i przekrojami wykonanymi w jed-
nolitej skali oraz zdjęciami, co po-
zwala zapoznać się z konstrukcją
i formą wszystkich przedstawio-
nych obiektów. Wiele uwagi po-
święca drewnu użytemu do ich
budowy. Szeroko omawia roz-
wiązania ciesielskie zastosowane
w przedstawianych świątyniach,
prezentując je także na rysun-
kach i zdjęciach.

Dr inż. konstruktor Małgorza-
ta Bajon-Romańska nie omiesz-
kała skorzystać ze swej fachowej
wiedzy i przeprowadziła na przy-
kładzie jednego z kościołów ba-
dania statyczno-wytrzymałościo-
we całej konstrukcji, a także prze-
analizowała pracę poszczegól-
nych węzłów.

Mocną stronę publikacji sta-
nowi jej warstwa ilustracyjna, na
którą składa się 185 kolorowych
zdjęć i 127 rysunków. Wszystkie
ilustracje mają charakter poglą-
dowy; znakomicie dopełniają 

wywód tekstowy i ułatwiają zro-
zumienie zastosowanych w kościo-
łach rozwiązań konstrukcyjnych.

Książkę wzbogacają ponadto
słownik historycznych terminów
budowlanych oraz obszerna bib-
liografia. 

Publikacja, powstała na pod-
stawie rozprawy doktorskiej na-
grodzonej przez Generalnego
Konserwatora Zabytków i Stowa-
rzyszenia Konserwatorów Zabyt-
ków, jest dowodem wzrastającego
zainteresowania współczesnych
inżynierów problemem zabytko-
wych konstrukcji drewnianych,
co w efekcie powinno się przy-
czynić do zachowania i właściwej
konserwacji dzieł polskiego cie-
sielstwa stanowiącego dorobek
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The presented publication
deals with the traditions of

Polish carpentry. While analysing
the construction of fifteenth- and
sixteenth century monuments the
author discussed technical solu-
tions applied for centuries by
Polish carpenters.

The introduction considers
the state of research on historical
wooden constructions in Poland
and buildings in present-day
Polish lands from the most 
distant past to the Late Middle
Ages. Next, the author wrote
about 32 wooden churches extant
in south-eastern Poland, while

detailed descriptions of particu-
lar churches in a further part of
the publication are supplemented
with ground plans and cross
sections executed on a uniform
scale together with photographs,
allowing the reader to become
acquainted with the construction
and forms of all the monuments.
Much attention has been paid 
to the timber. The author also 
proposed an extensive outline of
the solutions used in the discuss-
ed churches, shown in assorted
diagrams and photographs.

Dr. engineer Małgorzata Bajon-
-Romańska relied on her profes-

sional expertise, and upon the
example of a selected church car-
ried out a statistical – structural
strength study of the whole con-
struction as well as an analysis of
particular trusses.  

Additional assets are the illus-
trations: 185 colour photographs
and 127 drawings, an excellent
supplement of the text, which
facilitates understanding the con-
struction solutions employed in
the examined churches.

The book includes a diction-
ary of historical construction terms
and a copious bibliography. 
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naszej kultury. Adresowana jest
nie tylko do osób zawodowo zwią-
zanych z ochroną i konserwacją

zabytków, ale także do szero-
kiego grona czytelników, postrze-
gających zabytkowe budowle

drewniane jako integralną część
naszego dziedzictwa kulturowego.
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