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Program szkoły letniej „Tłoka ciesielska”, organizowanej w dn. 19-30 lipca 2021 r.                 
w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 
 
19 lipca 2021 
 
od 12.00 – możliwość zakwaterowania uczestników 
15.00 – obiad  
16.00 – powitanie uczestników, omówienie zasad obowiązujących na terenie skansenu            
w trakcie pobytu, wieczorne ognisko 
 
20 lipca 2021  
 
9.00 – 17.00 – zajęcia wprowadzające 
- oprowadzanie po skansenie i muzeum 
- omówienie zagadnień związanych z architekturą drewnianą pogranicza mazowiecko-
podlaskiego 
- zapoznanie uczestników z przedmiotem warsztatów i zasadami BHP 
- wykład o translokacjach budynków zabytkowych na terenie skansenu mazowiecko-
podlaskiego (Edwin Wilbik) 
 
18.00  - 19.00 wykład prof. nzw. dr hab. inż. arch. Jerzego Uścinowicza z Zakładu Architektury 
Kultur Lokalnych Wydział Architektury Politechniki Białostockiej 
„Drewno- w transmisji wartości duchowych. Studium przypadków” 
 
21 lipca 2021 
 
9.00 – 17.00 
Analiza stanu zachowania budynku. Przygotowanie zabytkowego spichlerza do translokacji. 
Oznaczenie elementów przed translokacją. Demontaż więźby dachowej 
 
18.00-19.00 wykład dra inż. arch. Marcina Górskiego z  Zakładu Dziedzictwa 
Architektonicznego i Sztuki, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej w Warszawie 
„Prace konserwatorsko- remontowe przy drewnianych elementach budynku dawnego 
Uzdrowiska Gurewicza w Otwocku” 
 
 
 
 
 



 
22 lipca 2021 
 
9.00 - 17.00 
Omówienie narzędzi używanych przy rozbiórce budynków z drewna. Demontaż powały 
drewnianej i fragmentu ścian. 
 
18.00 – 19.00 wykład dra Artuar Gawła, dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie 
„Zdobnictwo architektoniczne domów na Podlasiu” 
 
23 lipca 2021 
 
9.00 – 17.00  
 
Kolejne etapy rozbiórki zabytkowego spichlerza.  
 
18.00-19.00 wykład dra inż. Piotra Mańkowskiego z Katedry Nauki o Drewnie i Ochronie 
Drewna, Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego                          
w Warszawie 
„Strukturalne wzmacnianie drewna Paraloidem B-72” 
 
24 lipca 2021 
 
Zajęcia ze strzecharstwa i praca podstawowymi narzędziami ciesielskimi. 
 
25 lipca 2021  
 
Niedziela, czas wolny dla uczestników 
 
26 lipca 
 
9.00 – 17.00  
 
Transport elementów w miejsce relokacji spichlerza. Ułożenie podwalin na kamieniach 
podwalinowych w sektorze C skansenu. 
 
 



 
18.00-19.00 wykład Jerzego Szałygina, wiceprezesa Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków 
„Zasady postępowania w ochronie zabytkowych budowli drewnianych” 
 
 
27 lipca  
 
9.00 – 17.00  
Złożenie Spichlerza wraz z więźba dachową. 
 
18.00 – 19.00 wykład dra inż. arch. Ulrich Schaaf, Instytut Zabytkoznawstwa                                        
i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
28 lipca  
 
9.00 – 17.00  
 
Złożenie Spichlerza wraz z więźba dachową cd. 
Wykład dotyczący właściwości leczniczych drzew stosowanych w budownictwie 
drewnianym 
 
29 lipca  
 
Złożenie Spichlerza wraz z więźba dachową cd. 
 
30 lipca  
 
Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów dla uczestników.  
 
Zajęcia praktyczne będą odbywać się codziennie w godz. 9.00 – 16.00, z przerwą obiadową 
o godz. 13.00.  
Organizator zapewnia obiady, uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego zapewnienia 
śniadań i kolacji.  


