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WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK 
STOSOWANYCH 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

 
• Budownictwo drewniane 
• Architektura sakralna 
• Planowanie miejscowe, przestrzenne w tym regionalne 
• Ruralistyka i osadnictwo wiejskie 

PUBLIKACJE 
 

• Tunkel M., Cechy architektoniczne i konstrukcyjne górnośląskich kościołów drewnianych jako przesłanki do 
ustalenia wieku obiektów o wątpliwej datacji, [w:] Wiedza i eksperymenty w budownictwie, praca zbiorowa pod 
red. Bzówki J., Gliwice 2014 

• Tunkel M., Datacja kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Bobrownikach w powiecie będzińskim, [w:] 
Aktualne badana i analizy z inżynierii lądowej, praca zbiorowa pod red. Bzówki J., Gliwice 2013 

• Tunkel M., Zabytkowy kościół pw. św. Trójcy w Koszęcinie przykładem typowych rozwiązań architektoniczno-
konstrukcyjnych drewnianej architektury sakralnej Górnego Śląska, [w:] Ujęcie aktualnych problemów inżynierii 
lądowej, praca zbiorowa pod red. Gromysz K., Knapik-Jojkiewicz K., Gliwie 2019 

• Tunkel M., Zachowane kościoły drewniane powiatu gliwickiego zbiorem różnych rozwiązań architektoniczno-
konstrukcyjnych typowych dla architektury Górnego Śląska, [w:] Ujęcie aktualnych problemów inżynierii 
lądowej, praca zbiorowa pod red. Gromysz K., Knapik-Jojkiewicz K., Gliwie 2019 

• Tunkel M., Zachowane kościoły drewniane powiatu tarnogórskiego jako przykład różnorodności przyjętych 
rozwiązań górnośląskiej architektury sakralnej, „Builder Science” 2021, r. 25, nr 8, s. 50–55 

• Tunkel M., Olszowski M.: Obliczanie jednowarstwowej struktury prętowej oraz optymalizacja rozwiązań 
konstrukcyjnych. Architektura i urbanistyka. Wydaw. Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2014, s. 45-60, 
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
• Ruralistyka i osadnictwo wiejskie 
• Plan miejscowy gminy 
• Przekształcanie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 
• Projektowanie zabudowy mieszkaniowej 
•  

mgr inż. arch.  

Magda TUNKEL 
 

 Absolwentka Wydziału Architektury i urbanistyki Politechniki Śląskiej  

w Gliwicach. Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie sporządzono dysertację doktorską nauk 

inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport 

pt.  Cechy modelowe sakralnej architektury drewnianej Górnego Śląska na 

podstawie analizy zachowanych obiektów”. Doświadczenie naukowo-

dydaktyczne zdobywa od 2009 r. pracując na stanowisku asystenta na Wydziale 

Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w 

Katowicach. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą budownictwa 

drewnianego, dziedzictwa kulturowego a także planowania miejscowego i 

regionalnego.  Prelegentka konferencji krajowych i zagranicznych. Za 

działalność naukową związaną z realizowanymi zadaniami wynikającymi z 

powierzonych zadań kilkukrotnie otrzymała nagrody Rektora.  Od 2011 r. jest 

również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, którego działalność 

umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań i pasji z zakresu studiowanego 

kierunku i dziedzin pokrewnych. 
  

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 
• Opiekun Studenckiego Koła Naukowego 
• Prezes ogniska ZNP oddział w Chorzowie  
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