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Konserwacja drewnianej architektury wernakularnej 
– wnioski z przeprowadzonych prac

ATIK Sp. z o.o., e-mil: piotr.kloda@live.com

Streszczenie: Techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architek-
tury wernakularn

-letniej praktyki przy 
konserwacji zabytkowych konstrukcji drewnianych. Z pozycji praktyki konserwatorskiej 
przedstawione a-
nia drewnianej architektury wernakularnej. Omówion
i
konstrukcji drewnian

Wskazano metody, t
w konserwacji zabytków budownictwa drewnianego.

a-

konserwacja zabytków, architektura drewniana, konstrukcje drew-
niane, ciesielstwo tradycyjne

1. Wprowadzenie

Techniczne i konserwatorskie problemy ochrony drewnianej architektury wernakular-
nej zintegrowanych prac konserwator-
skich obiektach:

73)

K -
(Fot. 1).

Fot. 1. Tarnowie , stan po konserwacji
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Kolbe w Jarantowicach (XVIII w.)

woj. kujawsko-

Fot. 2, 3. po konserwacji

K –
- (Fot. 4, 5).

Fot. 4, 5. an przed i po konserwacji

Konserwacja i rewitalizacja konstrukcji i architektury, adaptacja, 2013–
w gm. Miastko, (Fot. 6).

Fot. 6.
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Pre -letniej praktyki przy konserwacji za-

zachowania drewnianej 
architektury wernakularnej
wa

2. Konserwacja architektury drewnianej

Konserwacja architektury n-
strukcyjnego budowli i jej architektury. Nie chodzi tutaj o
i tzw. .
kon form . Musimy 
drewnu konstrukcyjnemu jak najlepsze warunki przechowywania. 

2.1. Fundamenty
n-

tach z kamienia polne a-
Grani

, co stawia go w kategorii idealnego u izolacyjnego. Dla 
porównania, granit strzegomski i . Historycznie fun-

obiekty posadowione na kamieniach fundamentowych 
o i gruntu.

kamieni -ramowych, gdzie 
.
. po-

lnych 
zmie a-

wy
pochy-

e-

Konserwacja n-
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Fot. 7. Rekonstrukcja fundamentów w Wylatowie

2.2. e kamienne
r-

przed a-

maksymalne rozproszenie wód opadowych z dachu i przechwytywanie ich przez rezerwuar, 

budowli niesione
swo

Konserwacja d-
(Fot. 8).

Fot. 8. szc

2.3. Podwaliny
Niejednokrotnie pytano mnie, na czym stoi konstrukcja budowli drewnianej? Na 

podwalinie, m elemencie konstrukcji y-
mienialnym! na degradacj i-

o-
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Niejednokrotnie pytano mnie, na czym stoi konstrukcja budowli drewnianej? Na 

podwalinie, m elemencie konstrukcji y-
mienialnym! na degradacj i-

o-

wej wymianie. 
budowali.

o-

formowane
m.in. z drzew nie .

Stan zachowania podwalin wykazuje d
w-

na. w-
owych i gruntowych. Wskutek procesu nara-

ozwoju biologicznych procesów degradacji drewna.
Konserwacja. Konserwacja podwalin polega na d-

.
. Stosowanie wymiany odcinkowej podwali

W e-
ze skomplikowanym 

proce
konstruk
posadowie
w

drewna
to dopro Aby 

o i uformowanym nadmiarowo.
, z drzew przeze mnie wyselekcjo-

nowanych (Fot. 9)
y (Fot 10)

Wymiaro
o-

(Fot. 11).

Fot. 9. iny w lesie, w okolicy Wylatowa
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Fot. 10. Formowanie podwalin toporami 
w Wylatowie

Fot. 11.

2.4.
k wej decyduje belek e-

nia.
u-

a-
w

o-
y

orów okiennych. Tradycyjnie, , belki 
bez ostatków z krytym zamkiem. Ten typ zw

lami, co 
. Zabytkowe obiekty drewniane 

utraty prostoliniowej geomet . Wyboczenia e-
niem statycznej budynku i 

Wszystkie znane mi zabytkowe obiekty o kon-
. Przyczyn 

zaniku podwalin i utracie , jako efekcie proce-
sów biologicznej degradacji drewna.

opadowych (Fot. 13)

(Fot. 12).
Konserwacja o-

z

r-
stwo
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opadowych (Fot. 13)
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Konserwacja o-

z

r-
stwo

o-

Przy jego odt
po

Fot. 12.
Pa

Fot. 13.

2.5. y dachowe
o-

konstrukcyjnych w –
ieszarowe. Warunki i wymagania 

rozwoju.
. Cz o-

drewna e. Utrata 
doprowadza do szybkiej destrukcji 

powo –
spr

Konserwacja. t-
elementów konstrukcyjnych 

masywnych. Konserwatorska 
e-

towi zachowania konstrukcyjnej. Kluczowe znaczenie dla takiej konserwacji ma 

(Fot. 14)

ich 
o tego 

i tymczasowych konstrukcji wsporczych. 
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Fot. 14.

Rekonstrukcje u-

(Fot. 5). Ce
dzia rców.

2.6. Poszycia dachowe
, co 

ko czy poszycia 

o
onad jeden metr, co 

ierwotnie dranice e-
niowe bal
poszycia musi
To z kolei determin niewielki wymiar

Jest on produkowany wg tzw. wzoru niemieckiego na wpust 
pod koniec XIX wieku. 

o dominacji , buka i sosny. Do dzisiaj w Skandynawii produkowany jest gont z sosny 
i wykonywania 

ylatowie pok
30 –14 cm 

i 3-6 mm (fot. 15).

waga podejmowanego eksperymentu.
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podstawowa zasada konserwatorska zmniejsze-
nia blemu 

Bardziej istotne jest 
zapewnienie skutecznej hydroizolacji o paroprzepuszczalnych.

roblemu jest zastosowanie folii, kt u
zapewnia odprowadzenie 

obiektu. Od wielu lat z
dachow parametrów paroprzepusz

cechuje Ponadto nie 
dachu.

pierwotnie 
w sposób powierzchniowy, kurty

powierzchniowy 
owego przez rynny, rury spustowe i systemy kanali-

o-
e opadów deszczu wody jest zazwyczaj ogromna. 

e-
iej

w miejscu najbardziej ne
liniowy system odprowadzania wód opadowych powo-

prowadzi do naruszenia statyki budowli. We 
wszystkich konserwowanych przeze mnie obiektach
powierzchniowy system odprowadzania wód opadowych.

3.
wernakularnej

Zabytkowa architektura wernakularna historycznie o-
biedy do tradycji odzwierciedleniem aspiracji

spo
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przez pokolenia. Efektem aspiracji
wsi 

w efekcie zerwanie . Z polskiej wsi na naszych oczach znika architektura drew-
niana. 

lokalnej. Pozwala to na przekazanie praktycznej wiedzy o zasadach ochrony 

a-
nia .

4. Bariery formalne ochrony architektury drewnianej

Ramy formalne w e-
kompetencji. W

nowymi,
a-

cji odprowadzania wód opadowych. Z drugiej strony, skuteczna konserwacja architektury 
drewnianej jest procederem 

-
jest.

5. Wnioski dla ochrony budownictwa drewnianego

u-
konserwatorskich „lepiej nic nie 

D
drewnianych. Dzisiaj za tym rzeszy fachowców gotowych 

nia zabytko-
wej substancji. 

wojewódzki jest w stanie 
formal –

e
odpowiedzial

o-

ach wystroju? Lokalna firma budowlana 
W Polsce mamy ponad 3 000 zabytko-

wych obiek
ich konserwa
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Conservation of wooden vernacular architecture 
– lessons and experience from the work carried out

Piotr oda

ATIK Sp. z o.o., e-mil: piotr.kloda@live.com

Abstract:Technical problems of the protection and conservation of wooden vernacu-
lar architecture are illustrated in the example of integrated conservation work carried out. 
Presented are the findings and experience from 30 years of practice in the restoration of 
historic wooden structures. From the position of conservation practice are the main threat 
technical, social and formal for the preservation of wooden vernacular architecture. Dis-
cussed in detail the state of preservation and causes of damage and the scope of mainten-
ance of the most important elements of historic timber structures: foundations, coats stone 
foundations, walls, roof rafters, underroofs. Mentioned methods, techniques and materials 
used in the preservation of monuments of wooden architecture. The summary is presented 
proposals setting out the conditions necessary for taking effective action conservation. It 
touches issues of competence, accountability and integration of activities.

Keywords: conservation of monuments, wooden architecture, wooden structures, tra-
ditional carpentry




