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Słowo wstępne

N

iniejsza książka to specyficzne wydawnictwo dotyczące zabytków.
Poświęcone jest w całości obiektom, których nie można na co dzień
oglądać, poznawać czy też podziwiać, zabytkom ukrytym wysoko w ciemności. Więźby dachowe, wytwór budowniczych i cieśli, są na ogół niedostępne
dla zwykłego turysty, ale także dla zabytkoznawców, konserwatorów. Nad
przeciętną kamienicą z XIX i XX wieku trudno doszukać się jakiś znaczących
walorów takich „ustrojów budowlanych” – w tych budynkach nie było konieczności tworzenia skomplikowanych konstrukcji. Jednak już nad dawnymi kościołami i pałacami szeroko rozpięta i wysoka więźba jest niezwykłym
dziełem konstruktorskim, bardzo ważnym elementem kreacji architektonicznej, chroniącym tę kreację przed deszczem i śniegiem, przed porywem wiatru
i wichury. Prekursorska praca Jerzego Raczyńskiego z 1930 roku, poświęcona
historycznym konstrukcjom dachowym, na dziesięciolecia stała się podstawowym kompendium wiedzy o dawnych więźbach w kraju, co w małym stopniu zmieniło kilka artykułów opublikowanych krótko po II wojnie światowej
oraz w ciągu kilkunastu ostatnich lat.
Prezentowana książka jest z tego względu fenomenem, i to podwójnym.
Po pierwsze, w sposób wyczerpujący pod względem historycznym i graficznym pokazuje 16 zachowanych, najstarszych i najważniejszych więźb dachowych kościołów warszawskich. Tę nieznaną, hermetyczną wiedzę o więźbach
przybliża nie tylko nam, konserwatorom, ale także innym badaczom. W sposób niebywały rozszerza naszą wiedzę w stosunku do – skądinąd świetnej
– publikacji Raczyńskiego. Objętość tomu obrazująca ogrom pracy autora
mówi sama za siebie.
Po drugie, poprzez swą część historyczną i ikonograficzną – ale też katalogową – pokazuje znaczący, specyficzny fragment dziedzictwa kulturowego
Warszawy. Jego powstawanie, hekatombę barbarzyństwa II wojny światowej,
ale też tę cenną część, która ocalała. Jest to bowiem niezwykła cząstka materialnego, zabytkowego dziedzictwa, o którą należy dbać i ją pielęgnować.
Piotr Brabander

Stołeczny Konserwator Zabytków

Dlaczego więźby dachowe
są warte badań? Kilka słów
zamiast wprowadzenia

K

iedy dawno temu, podczas studiów, wszedłem pierwszy raz z –
wówczas jeszcze – dr. Janem Tajchmanem na XIV-wieczną więźbę nad
nawą kościoła św. Jakuba w Toruniu, nie zdawałem sobie sprawy, z jakim
niezwykłym, unikatowym dziełem mam do czynienia. Jednak uderzyła mnie
dostojność gęstego, pionowego rytmu storczyków usztywnianych długą jętką
i spinanych długimi zastrzałami biegnącymi wzdłużnie przez kilka wiązarów. Mimo świecących gdzieniegdzie żarówek, górne partie więźby ginęły
w mroku poddasza i tylko snop latarki wydobywał detale. Budziły podziw
skośne, wymyślne nacinania elementów w miejscach ich łączenia. Wtedy
jeszcze nie rozumiałem tej umiejętności dawnych mistrzów, zależności dźwigania – wiszenia – usztywnienia poszczególnych elementów. Było jednak
w tym pierwszym spotkaniu z „wielką więźbą” coś niezwykłego, co pozostało w pamięci na zawsze. To nie tylko cisza panująca na każdym poddaszu,
dobrze znana badaczom więźb, to nie tylko półmrok i zapach starego drewna.
Tam było jeszcze to coś tajemnicze, czego nie udaje się określić jednym krótkim zdaniem. Potem podobne uczucie towarzyszyło mi niejednokrotnie, gdy
wchodziłem na starą, gęstą od drewna więźbę, kiedy dotykałem znaków ciesielskich oraz śladów topora na belce wiązarowej i podziwiałem jej przekrój,
niejednokrotnie oscylujący koło rozmiaru dawnej stopy. Kiedy „rozgryzałem” przemyślaną zależność konstrukcyjną poszczególnych stolców, wieszarów, jętek i zastrzałów. I radość z odkrycia gotyckiej, storczykowej więźby na
małym wiejskim gotyckim kościółku koło Świdwina...
W 1930 roku, a więc 85 lat temu, ukazała się prekursorska publikacja
Jerzego Raczyńskiego o polskich więźbach dachowych. Autor skromnie zatytułował swoją pracę: Przyczynek do historii ciesielskich konstrukcyj dachowych
w Polsce, ale ten jego przyczynek na dziesięciolecia stał się podstawowym
kompendium wiedzy o więźbach dachowych w kraju. I potem na wiele lat
temat ten uległ uśpieniu, choć krótko po II wojnie światowej oraz w ciągu
kilkunastu ostatnich lat ukazało się kilka artykułów poruszających bardziej
lub mniej szczegółowe problemy więźb dachowych. Dlaczego tak się stało,
że ten wielce interesujący – moim zdaniem – temat nie przyciągnął badaczy
lub przyciąga ich w tak małym stopniu? Wszak więźba dachowa to znaczące
w historii budownictwa osiągnięcie myśli technicznej. To konstrukcja, która
ma za zadanie przykrycie kreacji architektonicznej. To dzieło będące efektem stuleci doświadczeń i pomysłowości majstrów, cieśli, inżynierów, którzy

musieli przykryć architekturę i ją zabezpieczyć przed najgroźniejszymi dla
budynku zagrożeniami, jakimi są deszcz, ciężar śniegu, ale też napór wiatru,
wichury. Mniej kłopotów mieli z tym zagadnieniem antyczni konstruktorzy,
gdyż w klimacie śródziemnomorskim nie było potrzeby stosowania wysokich, stromych dachów. Konieczność rozwiązania tych problemów powstała
w krajach północnej Europy, gdzie przy znacznych rozpiętościach przykrywanej przestrzeni oraz wyniosłych kościołach romańskich i gotyckich trzeba
było ułatwić spadanie śniegu i uchronić dach przed porywem wiatru. Nadto
kratownica więźby dachowej była niewątpliwie inspiracją dla domów szkieletowych, ale przede wszystkim dla innych konstrukcji kratownicowych –
szkieletowych, w tym dla mostów. Bez doświadczeń cieśli budujących wyniosłe i rozległe dachy nie powstałyby najpierw drewniane, a później stalowe
konstrukcje mostów. Dlatego budzą mój uśmiech próby wyliczeń niektórych
współczesnych konstruktorów i normy budowlane, które podważają wytrzymałość i trwałość starych, zabytkowych konstrukcji dachowych. Niejednokrotnie zdarzało mi się widzieć i inwentaryzować więźby, a właściwie ich
pozostałości, które – według obecnych „norm” – nie miałyby szans istnienia.
Ale one spoczywały na nadwerężonych murach i opierały się przeciwnościom
natury. Barbarzyństwu ludzi już nie...
Cóż, trzeba się zastrzec. Wspaniałość konstrukcji więźb dotyczy jednak
wybranej architektury, o ponadprzeciętnych rozpiętościach przykrywanej
przestrzeni oraz dachów wysokich, stromych. Zatem najciekawsze konstrukcje spotkamy zawsze w kościołach i klasztorach, pałacach i dworach o wysokich dachach, ale także w zabytkowych spichlerzach i znacznych budynkach gospodarczych lub przemysłowych. Dachy o małym kącie nachylenia,
zwłaszcza w XIX- i XX-wiecznych kamienicach, gdzie kilkutraktowy układ
budynków pozwala na podparcie dachu prawie w dowolnym miejscu, nie
wymuszały na budowniczych stosowania skomplikowanych więźb. Tam spotkamy standardowe rozwiązania o kilku rzędach stolców spiętych jętkami lub
kleszczami. I to wszystko. Zatem zabytkoznawcy odwiedzający takie obiekty
nie mogą liczyć na spotkanie z unikatową konstrukcją dachową.
Podczas stażu konserwatorskiego we Francji, pamiętam minę pracownicy
pałacu w Wersalu, gdy na jej pytanie, czy nasza polska grupa ma jakieś specjalne życzenie przy zwiedzaniu (ironicznie: „pewnie chcecie Państwo zobaczyć apartamenty Madame Pompadour?”), poprosiłem, aby zaprowadziła nas
na więźbę dachową nad słynną kaplicą pałacową. Mina tej pani po usłyszeniu
prośby – bezcenna. Ale po trwających chwilę konsultacjach, zaprowadziła nas
tam. Warto było tę konstrukcję zobaczyć. Odmienną od rozwiązań znanych
w Polsce.
Warszawskie zabytkowe więźby to szczególny zbiór zabytków. Mogło się
wydawać, że w historycznej część miasta dwukrotnie niszczonego, palonego
w 1939 i 1944 r. nie ostały się oryginalne dachy, przede wszystkim narażone
na pożogę. Na szczęście tak nie jest. Okazało się, że jednak zachowało się kilkanaście cennych zabytków. Przedstawiona książka to niezwykłe osiągnięcie

badawcze. Autor, absolwent konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (obecna beznadziejna nazwa tego kierunku to:
Ochrona Dóbr Kultury), wykonał w krótkim okresie czasu inwentaryzację
najważniejszych zachowanych więźb kościelnych (oraz jednej klasztornej)
w Warszawie. Ponadto wykonał żmudną kwerendę archiwalną w poszukiwaniu archiwalnych projektów, pomiarów oraz fotografii sprzed hekatomby
II wojny światowej. Cztery pierwsze rozdziały historyczno-analityczne pokazują ogrom tej badawczej pracy, która jednocześnie jest niezwykle istotnym,
obszernym wprowadzeniem do historii polskich więźb dachowych. Natomiast
najobszerniejsza cześć, nie do przecenienia, czyli katalog 17 konstrukcji dachowych to dzieło niemające sobie równych w badaniach nad polskimi zabytkami.
Pan Maciej Warchoł postawił poprzeczkę nadzwyczaj wysoko i trudno będzie
innym badaczom szybko go doścignąć. A wiem, że to nie jest Jego ostatnie
słowo w tej dziedzinie. Aż dziw, że toruński ośrodek akademicki, który ma
świetne zaplecze badawcze i doświadczenie – wręcz jako jedyny zajmuje się tą
problematyką w sposób metodyczny – nie opublikował podobnego materiału
dotyczącego kościołów toruńskich.
Mała dygresja. Przeglądając część historyczną, należy docenić ogrom
prac badawczych i inwentaryzatorskich, jaką wykonało powołane w 1906 r.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, ale szczególnie Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w latach
20. i 30. XX stulecia. Bez zbiorów rysunków inwentaryzacyjnych TOnZP,
przechowywanych obecnie w Instytucie Sztuki PAN, oraz ZAP wciąż przechowywanych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, badania
historyczne autora nie byłyby możliwe.
Niniejszej publikacji towarzyszyła wystawa prezentująca najważniejsze tezy książki i przykłady warszawskich więźb. Na potrzeby tej wystawy
zamówiono drewniane modele dwóch więźb: nad kościołem karmelitów pw.
św. Józefa i Wniebowzięcia NMP (obecnie seminaryjnym) oraz nad kościołem
św. Jakuba Apostoła w Tarchominie w dzielnicy Białołęka. Miejmy nadzieję,
że oba modele – wykonane w skali 1:50 – przetrwają dłużej niż wykonane
w Zakładzie Architektury Polskiej w latach 20. XX wieku, unicestwione podczas II wojny światowej.
Dlaczego zatem więźby dachowe są warte badań? Czy po przeczytaniu
niniejszej książki wiemy znacznie więcej o zabytkach Warszawy, o zabytkach
w ogóle? Tak, na pewno tak. I jest to wiedza wykraczająca poza specyfikę
tylko Warszawy, to wiedza dotycząca całego zagadnienia więźb dachowych.
I mimo że katalogowe opisy warszawskich więźb nie wszystkich wciągną,
mimo że jest to wiedza trochę hermetyczna, to jestem zdania, że podobne
badania dla innych miast, pozostałych obszarów polski są konieczne. W przeciwieństwie do wielu innych elementów zabytkowej architektury, takich jak
struktura murów, sposób przesklepiania (jakże intrygujący temat, wiele razy
omawiany, wszak wciąż niezamknięty) czy też różne formy stolarki budowlanej od dawnych schodów poprzez konstrukcje drzwi i okien – więźby dachowe

są niedostępne, a więc niewidoczne dla zwykłego widza, nie można ich zwiedzać. A więc nie budzą ciekawości. Trudno też – oglądając je – doznawać
uczuć estetycznych, jak przy podziwianiu innych artystycznie dopracowanych elementów zabytku, takich jak ich fasady, dekoracyjnie zdobione okna
i drzwi czy reprezentacyjne schody. Inna jest funkcja wymienionych komponentów, a inna więźby. Jednak na obraz dziedzictwa kulturowego nie składają się tylko spektakularne, wielkie dzieła architektury i sztuk plastycznych
– malarstwa, rzeźby czy rzemiosła artystycznego. Mniej widoczne elementy
tego krajobrazu są nie mniej wartościowe. Doceniamy już dawne (i nie tak
dawne) mosty, nawierzchnie dróg i ulic, starodawne powierzchnie tynków
i fakturę kamienia na fasadzie. Podziwiamy kształt nieregularnej dachówki
sprzed dziesięcioleci – choć ona też ginie. Badania więźb, wspomagane współcześnie naukową dendrochronologią, to ważny czynnik wiedzy o naszej przeszłości. I dlatego warto je obecnie kontynuować. Dla mnie kontakt z dawną
efektowną konstrukcją więźby, to nie tylko kolejne naukowe doświadczenie, to trochę tak, jak – zachowując proporcje porównania – podziwianie
struktury architektonicznej katedry w Bouavais.
Budowniczowie więźb są prawie wcale nieznani. W przeciwieństwie do
architektów, pozostają – z małymi wyjątkami – anonimowi. Byli niejednokrotnie wykonawcami narysowanych przez architektów więźb. Ale wówczas
było tak, jak i dziś – architekt może narysować wiele, ale konstruktor musi
to potem rozpracować i wznieść. I to wiedza i doświadczenie budowniczych
więźb zapewniały ich trwałość. Na pewno byli oni świadomi swoich umiejętności.
Gdzieś w Wielkopolsce, między Pleszewem i Jarocinem – w Kotlinie –
rozpada się szkieletowy, alkierzowy dwór, jeden z takich czterech ostatnich
barokowych zabytków w Polsce. Za kilka lat nie będzie po nim śladu. Na
płatwi więźby jego budowniczy – znakomity cieśla – postanowił jednak
uwiecznić siebie następującym czterowierszem:
Nie sztuką Architektów teraźniyszey mody,
Lecz dowcipem zbudował ten Dwór dla wygody,
Maciey Nowak, którego wyrażone Imię,
Za to Dzieło niech będzie tu w Kotlinie w stymie.

Tak, choćby dla takich zabytków warto badać więźby dachowe.
Karol Guttmejer

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
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Wprowadzenie

H

istoryczne konstrukcje więźb dachowych w Polsce nie doczekały się
dotychczas należytego opracowania naukowego. Prowadzone nieliczne
badania w tym zakresie dotyczyły przede wszystkim średniowiecznych konstrukcji z terenów północnej i południowej Polski, głównie ziemi chełmińskiej, Pomorza i Małopolski. Konstrukcje dachów pozostałych rejonów kraju,
w tym również Mazowsza, nie były przedmiotem szczegółowych badań
naukowych. Sytuacja ta dotyczy również Warszawy, pomimo że jako stolica
państwa koncentrowała od początków XVII wieku główne prądy w sztuce
i architekturze oraz przyciągała najlepszych architektów, budowniczych
i rzemieślników działających na terenie naszego kraju.
Niniejsza publikacja stawia sobie za zadanie choćby częściowe wypełnienie tej luki, poprzez prezentację konstrukcji dachowych występujących
historycznie w warszawskich kościołach. Wybór budownictwa kościelnego
do prezentacji rozwoju i przekształceń występujących konstrukcji dachowych
nie był przypadkowy. To właśnie bowiem więźby dachów kościołów, jako
głównych obiektów architektury monumentalnej, wymuszały stosowanie
układów najdoskonalszych pod względem technicznym, dostosowanych do
dużych dachów obiektów. Jednocześnie w konstrukcjach tych najwcześniej
dochodziło do przyjmowania nowych koncepcji, zmieniających lub udoskonalających dotychczasowe układy konstrukcyjne, oraz stosowania rozwiązań
niestandardowych, dostosowanych do specyfiki konkretnego obiektu.
Na terenie Warszawy w jej obecnych granicach administracyjnych na
przestrzeni dziejów wzniesiono przeszło 80 budynków kościelnych. Wiele
z nich obecnie już nie istnieje, większość ulegała też przekształceniom lub
została zniszczona w czasie ostatniej wojny światowej. Wydawać by się więc
mogło, że informacje o ich więźbach dachowych będą wyłącznie szczątkowe,
a same historyczne konstrukcje zachowane jedynie w pojedynczych przykładach. Bliższe rozpoznanie tematu ukazało je jednak w zgoła odmiennym świetle. Okazało się, że zachowała się jednak spora część dawnych konstrukcji, jak
również wiele informacji archiwalnych dających możliwość określenia układu
i wyglądu dawnych ustrojów dachowych stosowanych w kościołach warszawskich od średniowiecza po dwudziestolecie międzywojenne. Analiza zachowanych więźb dachowych oraz zebranych materiałów archiwalnych umożliwiła
w miarę pełną prezentację stosowanych historycznie w warszawskich kościołach
konstrukcji dachowych, dając czytelnikowi możliwość zapoznania się z tymi
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niezwykle ciekawymi, a z racji swojej lokalizacji – zazwyczaj niedostrzeganymi
i przez to pomijanymi zabytkami tradycyjnego ciesielstwa.
Praca nad zbieraniem materiałów, które złożyły się na niniejszą publikację
ma bardzo długą, blisko już dziesięcioletnią historię. Początkowo realizowana
była w ramach Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków na
potrzeby realizowanego projektu „Dachy Europy” oraz własnych zainteresowań badawczych autora i architekta Dominika Mączyńskiego. Efektem tych
prac była wstępna analiza najstarszych konstrukcji zachowanych do chwili
obecnej w kościołach na terenie Warszawy, pochodzących głównie z XVII
i XVIII stulecia, wraz z dwiema publikacjami dotyczącymi konstrukcji nad
nawą główną i prezbiterium kościoła Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu
oraz wstępnej typologii występujących w warszawskich kościołach układów
konstrukcyjnych. W późniejszym okresie badania nad konstrukcjami dachowymi w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków nie były
już realizowane. Autor powrócił do przerwanych badań w ostatnich latach,
ponownie analizując zebrane informacje oraz uzupełniając je o istniejące
materiały archiwalne, jednocześnie rozszerzając zakres badań o historyczne
konstrukcje dachowe wzniesione w XIX wieku i pierwszym dwudziestoleciu
XX stulecia.
Przedstawiając Czytelnikom zebrany materiał, autor pragnie jednocześnie
podziękować i przybliżyć osoby i instytucje, które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji. Niewątpliwie największe podziękowania należą się
Panu Dominikowi Mączyńskiemu za wspólną analizę i oględziny większości
najstarszych zachowanych konstrukcji dachowych. W oględzinach tych
brały również udział, sporządzając część wstępnych pomiarów, Panie Agata
Bieńkowska, Karolina Romaszko i Anita Wesołowska. Podziękowania należą
się też Proboszczom i Administratorom parafii za umożliwienie oględzin
i badań poszczególnych więźb dachowych oraz sporządzenie ich pomiarów,
w szczególności siostrom Wizytkom, które pomimo ścisłej klauzury zgodziły się na oględziny i badania konstrukcji dachu klasztoru. Bez wątpienia
również publikacja niniejsza nie ujrzałaby światła dziennego bez życzliwego
zainteresowania problematyką więźb dachowych warszawskich kościołów
ze strony Miasta Stołecznego Warszawy. Dzięki stypendium artystycznemu
ufundowanemu przez Miasto możliwe było dokończenie niniejszych badań,
a trud wydania książki wzięło na siebie Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków, które również podjęło inicjatywę zorganizowania wystawy o tej
tematyce, przybliżającej zarówno warszawiakom, jak i gościom odwiedzającym stolicę mało dotychczas spopularyzowany, a bardzo interesujący aspekt
naszego dziedzictwa kultury i techniki.
Należy mieć nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się kolejnym przyczynkiem do zwiększenia stanu wiedzy na temat historycznych konstrukcji
dachowych w Polsce oraz upowszechni konieczność ochrony konserwatorskiej zachowanych jeszcze do chwili obecnej więźb, będących wspaniałymi
przykładami tradycyjnego ciesielstwa oraz dawnej myśli inżynierskiej.

14

2

Analiza materiałów i źródeł
dotyczących konstrukcji
więźb dachowych kościołów
w Warszawie
Stan i historia badań

1 ■ Schematy konstrukcji
dachowych kościołów
warszawskich w pracy Jerzego
Raczyńskiego Przyczynki do historji
ciesielskich konstrukcyj dachowych
w Polsce z 1930 r.

Problematyka historycznych konstrukcji dachowych występujących
w kościołach na terenie Warszawy do niedawna nie była tematem specjalistycznych badań naukowych, mimo że pierwsze informacje na ich temat
znalazły się już w publikacjach pochodzących z połowy XIX w. W 1843 r.
architekt Adam Idźkowski opisał konstrukcję występującą nad korpusem
nawowym restaurowanej przez siebie katedry pw. św. Jana na Starym
Mieście (Idźkowski 1843a, Idźkowski 1843b), przedstawiając również inwentaryzację dotychczasowej konstrukcji oraz projekt nowego dachu. Informacje
podane przez Idźkowskiego były publikowane w późniejszym okresie przez
historyków i varsavianistów: Juliana Bartoszewicza w jego przewodniku po
warszawskich kościołach (Bartoszewicz 1855) oraz Wiktora Czajewskiego
i Marię Irenę Kwiatkowską w monografiach poświęconych historii katedry
świętojańskiej (Czajewski 1899, Kwiatkowska 1978).
Pierwsza analiza konstrukcji występujących w warszawskich kościołach
znalazła się w wydanej w 1930 r. pionierskiej pracy Jerzego Raczyńskiego,
dotyczącej historycznych konstrukcji dachowych na terenie Polski (Raczyński
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1930). Raczyński analizując m.in. poszczególne odmiany konstrukcji stolcowej spotykanej na terenie naszego kraju, omówił pokrótce trzy konstrukcje
pochodzące z terenu Warszawy, znajdujące się nad korpusami nawowymi
kościołów: pw. św. Benona i Dominikanów pw. św. Jacka na Nowym
Mieście oraz kościoła Jezuitów pw. NMP Łaskawej w obrębie Starego Miasta.
Autor zwrócił uwagę na charakterystyczny układ wszystkich trzech więźb
oraz ozdobny „wisior” kończący od dołu element wieszaka występującego
w części wiązarów konstrukcji. W jego pracy zamieszczone zostały również
przekroje poprzeczne wiązarów pełnych wszystkich trzech analizowanych
konstrukcji oraz zreprodukowane zdjęcie fragmentu modelu więźby nad
nawą kościoła Jezuitów, wykonanego w Zakładzie Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej, z którym Jerzy Raczyński był zawodowo związany w okresie międzywojennym1.
Po wojnie badania historycznych konstrukcji dachowych na terenie
Warszawy nie były kontynuowane. Przyczyny tego faktu należy upatrywać
w powszechnym przeświadczeniu o prawie całkowitym zniszczeniu warszawskich zabytków w wyniku działań wojennych oraz ogólnym zaniku
zainteresowania problematyką badań historycznych konstrukcji ciesielskich
wśród polskich badaczy. Wyraźna zmiana w tym zakresie nastąpiła dopiero
w końcu lat 80. ubiegłego stulecia, głównie w wyniku prac badawczych
prowadzonych przez Jana Tajchmana w Instytucie Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Na fali rosnącego zainteresowania historycznymi konstrukcjami ciesielskimi w Polsce powrócono również do badań dawnych konstrukcji dachowych na terenie Warszawy. W opublikowanym w 2000 r. tekście autorstwa
Piotra Rappa na temat historycznego rozwoju ciesielskich konstrukcji dachowych w polskich kościołach zamieszczona została krótka analiza konstrukcji
dachowej nad nawą wspominanego już kościoła Jezuitów, wraz z ukazaniem
przekrojów poprzecznych oraz podłużnych nieistniejącej od czasów wojny
konstrukcji (Rapp 2000)2. Widok przekroju poprzecznego tej więźby wraz
z krótkim opisem układu (jednak bez podania atrybucji) został też zamieszczony w pracy Jana Tajchmana z 2005 r. (Tajchman 2005a), będącej pierwszą
jak dotąd próbą zaproponowania systematyki konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od średniowiecza po czasy współczesne.

1 Kalki inwentaryzacji rysunkowych powyższych kościołów z pomiarami konstrukcji dachowych znajdują się do chwili obecnej w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, natomiast modele konstrukcji dachowych zamieszczone w pracy Raczyńskiego, w tym również model więźby nad nawą kościoła Jezuitów, uległy najprawdopodobniej
zniszczeniu w czasie wojny.
2 Zamieszczone w opracowaniu rysunki więźby nad nawą kościoła Jezuitów są prawdopodobnie interpretacją autora na temat jej rzeczywistego układu poprzecznego i podłużnego, wykonaną jedynie na podstawie rysunku wiązara pełnego oraz zdjęcia modelu zamieszczonych
w pracy J. Raczyńskiego.
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Rzeczywiste badania konstrukcji dachowych na terenie Warszawy datują
się jednak od 2005 r., od czasu rozpoczęcia w Krajowym Ośrodku Badań
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie3 projektu badawczego związanego
z dokumentowaniem zabytkowych więźb dachowych w obiektach sakralnych. Dokonano wówczas weryfikacji zachowanych jeszcze historycznych
konstrukcji, wykonano ich wstępną dokumentację oraz przeprowadzono
podstawowe badania archiwalne i historyczne. Efektem prowadzonych
badań były dwa teksty, Dominika Mączyńskiego i Macieja Warchoła, na
temat konstrukcji dachowych z terenu Warszawy, pierwszy z 2005 r. prezentujący konstrukcję nad nawą główną kościoła Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu (Mączyński D., Warchoł 2005a) oraz drugi z 2006 r., przedstawiający wstępną typologię występujących historycznie w kościołach na
terenie Warszawy konstrukcji dachowych (Mączyński D., Warchoł 2007).
Praca ta, prezentująca wstępne wyniki niezakończonych wówczas jeszcze
badań terenowych, objęła analizą jedynie część najstarszych, zachowanych na
terenie stolicy konstrukcji dachowych oraz niektóre z więźb już niezachowanych, a znanych z archiwalnych dokumentacji pomiarowych.
Odniesienie do nieistniejących konstrukcji dachowych z kościołów
warszawskich, w kontekście możliwości wykorzystania materiałów archiwalnych przy badaniach historycznych więźb dachowych, znalazło się również
w tekście Macieja Warchoła na temat uzupełniających metod badań historycznych konstrukcji dachowych (Warchoł 2008a, tekst ten ukazał się również w języku angielskim i francuskim jako: Warchoł 2008b). Wyniki prac
nad weryfikacją stopnia zachowania historycznych konstrukcji dachowych
w kościołach na terenie Mazowsza zostały również opublikowane w pracy
tegoż autora z 2009 r. (Warchoł 2009).
Przykłady oznaczeń ciesielskich, inskrypcji oraz innych śladów zachowanych na elementach konstrukcji dachowych warszawskich kościołów odnajdujemy w wielu opracowaniach popularyzatorskich autorstwa Dominika
Mączyńskiego (Mączyński D. 2009a; Mączyński D. 2009b; Mączyński D.
2010). W oparciu o przykłady pochodzące również z warszawskich kościołów,
autor ten wraz z Martą Jedlikowską opracowali szerzej zagadnienie znaków
handlowych spotykanych na elementach konstrukcyjnych więźb dachowych
w XIX w. (Jedlikowska, Mączyński D. 2014).
Powyższe publikacje stanowią niewielki zakres drukowanych prac
omawiających problematykę historycznych konstrukcji więźb dachowych
w kościołach na terenie Warszawy. Jednocześnie wiele drobniejszych, lecz
często bardzo istotnych informacji historycznych dotyczących dachów
w poszczególnych budynkach kościelnych odnaleźć można w wielu publikacjach historycznych i popularyzatorskich (np. w opracowaniu Ryszarda
Mączyńskiego na temat historii kościoła pw. św. Benona na Nowym Mieście
[Mączyński R. 1995] oraz opracowaniach Andrzeja Majdowskiego o dziejach
3 Obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa.
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kościoła św. Elżbiety w Powsinie [Majdowski 1993], kaplicy-mauzoleum
Przeździeckich przy kościele św. św. Piotra i Pawła na Koszykach [Majdowski
2011] czy kościoła św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży [Majdowski 1994d]).
Niektóre z nich zawierają, poza informacjami historycznymi, również reprodukowane archiwalne dokumentacje projektowe kościołów, ukazujące ich
konstrukcje dachowe. Dokumentacje takie odnaleźć można też w kilku publikacjach z epoki, prezentujących nowo budowane kościoły oraz omawiających
wyniki prowadzonych konkursów architektonicznych. W 1881 r. architekt
Konstanty Wojciechowski opublikował tekst o projektowanym przez siebie
kościele w Zerzniu (Wojciechowski 1881). W następnych latach ukazały się
również informacje o wynikach konkursu na projekt kościoła św. Floriana
na Pradze (Projekty 1887) oraz budowie kościoła św. Karola Boromeusza na
Powązkach (Przebudowa 1899). Publikacje historyczne są też źródłem wielu
cennych informacji faktograficznych o budowanych kościołach, a w zakresie
ich konstrukcji dachowych np. o wykonawcach wznoszonych więźb, jak to
miało miejsce w przypadku budowanego kościoła św. Floriana na Pradze
(Przegląd 1901), św. Stanisława na ulicy Wolskiej na Woli (Architekt 1905)
i kościoła pw. Wszystkich Świętych na Grzybowie (Gagatnicki 1893).

Źródła archiwalne
Analizowane źródła archiwalne podzielić można na dwie zasadnicze grupy.
Pierwszą stanowią źródła historyczne, dzięki którym uzyskano wiele informacji na temat budowy poszczególnych kościołów oraz ich późniejszych
remontów i przekształceń. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim
publikowane już źródła historyczne, analizowane podczas opracowywania
monografii poszczególnych zabytków. Źródła te w wielu przypadkach
pozwoliły na uściślenie daty wzniesienia poszczególnych konstrukcji dachowych kościołów, czasu wykonania napraw lub określenie wykonawców
analizowanych więźb.
Jedynie w przypadku kościoła Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu,
na potrzeby prowadzonych badań konstrukcji dachowych wykonano nowe
badania archiwalne, przeprowadzone w zasobie archiwum klasztornego.
Szersze omówienie wykorzystanych źródeł z ich częściowym cytowaniem
zamieszczone zostało w opracowaniu poświęconym konstrukcji dachowej
nad nawą i prezbiterium kościoła z 2006 r. (Mączyński D., Warchoł 2005a)4.
Jednocześnie w przypadku kościołów pokarmelickich przy Krakowskiem
Przedmieściu i w Alei Solidarności oraz kościoła tarchomińskiego, dokonano
weryfikacji istniejących materiałów archiwalnych, które jednak nie ujawniły
nowych informacji o występujących tam konstrukcjach dachowych.
4 Tam też publikowana część wykorzystanych materiałów archiwalnych. Kwerendę archiwalną
przeprowadziła w kwietniu 2005 r. siostra Maria Chodyko VSM.
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Drugą grupę przeanalizowanych źródeł archiwalnych stanowią materiały ikonograficzne i pomiarowe dotyczące warszawskich kościołów.
Przeprowadzono rozpoznanie zachowanych archiwaliów w archiwach państwowych i parafialnych pod kątem wyszukania planów i rysunków mogących ukazywać istniejące bądź niezachowane konstrukcje dachowe. Badania
te przyniosły obfity materiał pomiarowy, na który składają się archiwalne
inwentaryzacje oraz dokumentacje projektowe i remontowe warszawskich
kościołów. Pierwsza grupa archiwaliów zachowana jest przede wszystkim
w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej (ZAP
PW) oraz Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (IS PAN), są to głównie
inwentaryzacje pomiarowe obiektów pochodzące z okresu międzywojennego, a więc z czasu sprzed zniszczeniem większości zabytkowych kościołów
w Warszawie. Zachowany w ZAP PW i IS PAN zasób historycznych inwentaryzacji, na których ukazane zostały również konstrukcje dachowe, dotyczył
18 obiektów z terenu Warszawy. Pozwolił on na ustalenie typu oraz układu
konstrukcji dachowych w 13 kościołach5, których więźby zostały całkowicie
zniszczone podczas wojny. Są to konstrukcje dachowe następujących obiektów: kościoła Dominikanów pw. św. Jacka, św. Benona i Nawiedzenia NMP
na Nowym Mieście, katedry św. Jana, kościołów Jezuitów i Augustianów pw.
św. Marcina na Starym Mieście, Kapucynów na ulicy Miodowej, Bonifratrów
na ulicy Bonifraterskiej, Kanoniczek na placu Teatralnym, Pijarów na ulicy
Długiej, św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie oraz św. Karola Boromeusza
na Powązkach.
Jednocześnie w zasobach archiwalnych i muzealnych zachowało się
stosunkowo dużo oryginalnej dokumentacji projektowej kościołów z terenu
5 Zachowane w ZAP PW i IS PAN inwentaryzacje pomiarowe dotyczą większej liczby warszawskich kościołów, jednak tylko w przypadku 18 obiektów na inwentaryzacjach tych ukazana jest konstrukcja więźby dachowej. W pięciu przypadkach inwentaryzacje wykonane były
dla kościołów, których konstrukcje dachowe zachowane są do chwili obecnej. Inwentaryzacje
pomiarowe warszawskich zabytków pochodzą głównie z dwóch źródeł. Zdecydowana większość wykonana została w okresie międzywojennym przez studentów wydziału architektury
w ramach praktyki terenowej (Kunkel 2010). Spory zbiór stanowią również inwentaryzacje
wykonane przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości (TOnZP), częściowo w ramach subwencji z funduszu pracy. Pozostała część, to pomiary wykonane na potrzeby remontu i przebudowy obiektów. Pomimo prób ujednolicenia warstwy graficznej, rysunki zawierają
różny stopień szczegółowości, również nie wszystkie inwentaryzacje dają możliwość jednoznacznego odczytania pełnego układu konstrukcji więźby. Występują zarówno inwentaryzacje dosyć szczegółowe, których część plansz poświęcona jest wyłącznie konstrukcji dachowej
(np. inwentaryzacja kościoła pw. św. Benona na Nowym Mieście), jak i przedstawiające jedynie fragmenty konstrukcji albo tylko widoki przekrojów poprzecznych lub podłużnych (np.
inwentaryzacje kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu lub dzwonnicy kościoła
Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście). Najczęściej są to wyłącznie przekroje poprzeczne
konstrukcji nad nawami głównymi, czasem przekroje podłużne lub ich fragmenty. Zazwyczaj ukazany jest wyłącznie jeden przekrój; bywa, że nie daje on całkowitej pewności co do
występującego typu i układu konstrukcji. Tak jest np. w przypadku inwentaryzacji kościoła
pw. św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, którego fragmentarycznie ukazany przekrój
podłużny konstrukcji nad nawą nie daje możliwości określenia typu występującego układu.
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Warszawy6 oraz historycznej dokumentacji ich przekształceń i remontów.
Część tej dokumentacji prezentuje również konstrukcje więźb dachowych,
umożliwiając ich analizę. Badania w tym kierunku pozwoliły na poszerzenie
analizowanego materiału o konstrukcje dachowe następujących kościołów:
kościoła św. Wawrzyńca na Woli, Bernardynek pw. św. Klary, Bernardynów
na Czerniakowie, Sakramentek i Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście,
ewangelicko-augsburskiego na pl. Małachowskiego, św. Katarzyny na
Służewie, św. Elżbiety w Powsinie, św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży,
św. Floriana na Pradze, kaplicy-mauzoleum Przeździeckich przy kościele św.
św. Piotra i Pawła na Koszykach, Pijarów na ulicy Długiej oraz kościoła pw.
Wszystkich Świętych na Grzybowie7.
Cennym źródłem ukazującym konstrukcje dachowe niektórych kościołów w przededniu ich zniszczenia lub pokazującym pozostałości więźb już
częściowo zniszczonych, są zdjęcia warszawskich obiektów z okresu powstania warszawskiego oraz z pierwszych lat powojennych. Wyróżnić należy
tu przede wszystkim zbiór zdjęć z powstania, wykonanych przez specjalną
grupę konserwatorsko-ratowniczą działającą na terenie Starego Miasta
w sierpniu 1944 r.8 oraz szereg zdjęć zrobionych już po wojnie, ukazujących
pozostałości konstrukcji dachowych w zniszczonych obiektach. Materiały te
przechowywane są w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, Narodowego Instytutu
Dziedzictwa (NID), Muzeum Warszawy oraz Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Warszawie (WUOZ Warszawa), a częściowo zostały
też opublikowane w wydawnictwach książkowych i albumowych9.
6 Znaczny zbiór dokumentów projektowych obiektów pochodzących z XVII i XVIII w. przechowywany jest w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (GR BUW) oraz
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (MN Warszawa). Szczególnie obfity jest zbiór
dotyczący kościołów zbudowanych oraz przebudowywanych w 2. poł. XIX w. oraz na przełomie XIX i XX stulecia, do których zachowała się znaczna liczba oryginalnych projektów.
Dokumentacja ta w większości przechowywana jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w Warszawie (AGAD), Centralnym Archiwum Historycznym Rosji w Petersburgu (CAHR)
oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Natomiast cenny zbiór projektów związanych z pracami remontowymi prowadzonymi przy warszawskich kościołach w latach 30.
XX w. oraz w okresie powojennym przez architekta Stanisława Marzyńskiego, przechowywany jest w Muzeum Warszawy (MW).
7 Zachowane są też projekty kościołów, w których konstrukcje dachowe przetrwały do chwili
obecnej. W przypadku: kościołów św. Katarzyny na Służewie (więźba z XIX w.), św. Anny
w Wilanowie, Wniebowzięcia NMP w Zerzniu oraz św. Stanisława przy ul. Wolskiej projekty ukazują zrealizowane i zachowane konstrukcje, istnieje więc możliwość ich porównania
z wykonaną więźbą.
8 Pojedyncze zdjęcia z tego zbioru zostały zreprodukowane w publikacjach M. i A. Szypowskich o Starym i Nowym Mieście w Warszawie (Szypowska, Szypowski 2005a, s. 199; Szypowska, Szypowski 2005b, s. 206). Zdjęcia powyższe zostały udostępnione autorom przez prof.
Stanisława Lorentza w latach 60. XX w.
9 Dokumentacja pokazuje konstrukcje dachów następujących kościołów: Dominikanów pw.
św. Jacka, Pijarów na ul. Długiej, Nawiedzenia NMP i Franciszkanów na Nowym Mieście
oraz kościoła w Zerzniu (Szypowska, Szypowski 2005a, s. 98 i 130–131; Kościoły 1982, 182;
Marzyński 1946).
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2 ■ Projekt kościoła ewangelicko-augsburskiego na pl. Małachowskiego,

przekrój z widokiem na ołtarz główny, Sz.B. Zug, 1777 r. (Gabinet Rycin
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. Zb. d. 8883 /Zb. król. P.
186 nr 163/)
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Analiza źródeł archiwalnych okazała się bardzo istotna z punktu widzenia
badawczego. Pozwoliła bowiem na przeszło dwukrotne rozszerzenie ilości
badanego materiału, dała możliwość uzyskania wielu istotnych informacji
dotyczących zachowanych konstrukcji w kościołach warszawskich oraz
pozwoliła na rozpoznanie typów i układów konstrukcji już nieistniejących,
o których wiedza zachowała się wyłącznie w dokumentacji i materiałach
archiwalnych.

Źródła niepublikowane
W ramach prac nad niniejszym opracowaniem korzystano również ze źródeł niepublikowanych, przechowywanych przede wszystkim w archiwach
parafialnych oraz wojewódzkim i miejskim Urzędach Ochrony Zabytków
w Warszawie. W dużej części materiały te zawierają jedynie ogólne informacje o obiektach, zdarzają się jednak również bardziej szczegółowe dane
dotyczące konstrukcji dachowych, np. w postaci ich opisów lub informacji
historycznych o ich budowie. Z niepublikowanych opracowań wymienić
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3 ■ Widok zniszczeń rynku Nowego

Miasta w Warszawie w 1945 r.
Na pierwszym planie ruiny kościoła
Sakramentek, w tle widoczne ruiny
kościołów Nawiedzenia NMP
i św. Benona; fot. Cz. Olszewski,
1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 72966)
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należy przede wszystkim studium historyczne dotyczące kościoła pw. św.
Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim, będące jak dotąd jedynym
tak obszernym omówieniem tego obiektu (Radźwicka-Milczewska 1992) oraz
współczesne dokumentacje projektowe remontów kościołów i ich pomiary
inwentaryzacyjne. Materiały te stanowią doskonałe dopełnienie historycznych projektów i inwentaryzacji, ukazują bowiem stan obecny konstrukcji
dachowych, z ich późniejszymi naprawami oraz przekształceniami.
W opracowaniu korzystano również z przechowywanych w archiwach
WUOZ oraz BSKZ kart ewidencyjnych zabytkowych kościołów, z których
zwłaszcza karty wykonywane w ostatnich latach przez Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków, z uwagi na duży zakres dokładności oraz wykorzystanie licznych materiałów niepublikowanych, stanowią cenne źródło
informacji o obiektach, również w zakresie ich więźb dachowych.
Materiałem pierwszoplanowym przy analizie zachowanych konstrukcji
dachowych są też wyniki badań dendrochronologicznych więźb dachowych warszawskich kościołów, wykonane w 2006 r. w ramach programu
badania historycznych konstrukcji dachowych w Polsce, realizowanego
przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Przeprowadzono
wówczas badania w czterech najstarszych warszawskich kościołach, które
posiadają zachowane historyczne więźby dachowe, jednoznacznie datując
czas ścięcia drzew użytych do ich wzniesienia, co pozwoliło na precyzyjne
określenie daty budowy poszczególnych konstrukcji10. W późniejszym czasie badania dendrochronologiczne zostały również wykonane przez Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków dla konstrukcji dachowych klasztoru
Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu i kościoła Kamedułów na warszawskich Bielanach (w przypadku tego ostatniego, ujawniając elementy historycznej konstrukcji jedynie w strukturze nad południowo-zachodnią kaplicą
kościoła)11 oraz w ostatnim czasie dla kościoła pw. Matki Boskiej Loretańskiej
na Pradze12.

10 Badania dendrochronologiczne konstrukcji dachowych przeprowadzono w kościołach: Karmelitów Bosych, Karmelitów Trzewiczkowych, Wizytek oraz w kościele na Tarchominie. Badania wykonał prof. dr hab. T. Ważny w grudniu 2006 r. Wyniki badań znajdują się w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa (dawny Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków).
11 Badania wykonali w 2007 i 2008 r. prof. dr hab. T. Ważny oraz E. Okoń. Wyniki badań znajdują się w archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
12 Badania wykonali w 2015 r. prof. dr hab. T. Ważny oraz M. Warchoł. Wyniki badań znajdują
się w archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
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3

Metodyka
prowadzonych badań

B

adania historycznych konstrukcji dachowych nie posiadają jeszcze jednoznacznie sprecyzowanej metodologii badawczej. Wstępny charakter
prac badawczych podejmowanych w tym zakresie dla polskich zabytków nie
doprowadził dotychczas do wykształcenia jednolitego wzorca prowadzenia
badań oraz opracowywania ich wyników. W generalnych założeniach jest on
zbieżny z metodologią badań zabytków architektury, których część integralną
stanowią konstrukcje dachowe, jednakże z uwagi na zdecydowanie mniejszą liczbę lub nawet brak elementów stylistycznych podlegających analizie
formalnej, badania skupiają się głównie na analizie układu konstrukcyjnego
więźby oraz elementów indywidualnych związanych z procesem budowy
konstrukcji, takich jak rodzaj drewna i sposób jego obróbki, połączenia
ciesielskie, systemy ciesielskich znaków montażowych oraz inne oznaczenia
i napisy na elementach więźby. Jednocześnie metodologia prowadzenia
badań jest kształtowana z uwagi na cel, który każdorazowo przyświeca tym
badaniom, i wygląda odmiennie w przypadku wykonywania analiz architektoniczno-historycznych prowadzących do opracowania monografii obiektu,
a inaczej na potrzeby szerszych studiów nad systematyką i typologią konstrukcji występujących na większym obszarze.
W niniejszej publikacji, z uwagi na jej zakres tematyczny, starano się
połączyć obie powyższe metodyki. Podstawą opracowania stały się szczegółowe badania architektoniczno-historyczne zachowanych więźb dachowych.
Analizie poddano konstrukcje w 17 kościołach pochodzących z okresu od
XVII do początków XX w. Dla wszystkich obiektów wykonano inwentaryzację pomiarową istniejących konstrukcji dachowych, w standardzie
i dokładności dostosowanej do założonego celu badawczego, jakim jest prezentacja oraz analiza typów i układów konstrukcji występujących historycznie
w kościołach na terenie Warszawy. Przy sporządzaniu inwentaryzacji więźb
dachowych stosowano ogólne zasady odwzorowania konstrukcji dachowych,
opracowane przez Jana Tajchmana (Tajchman 2005b). Natomiast przy prezentacji zinwentaryzowanych konstrukcji w niniejszej książce, świadomie
zrezygnowano w większości przypadków z przedstawiania rzutów konstrukcji dachowych, bowiem nie wnoszą one żadnych dodatkowych, istotnych
informacji, które nie zostałyby już ukazane na przekrojach lub uwzględnione
w opisie.
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W uzasadnionych wypadkach, w odniesieniu do więźb dachowych poddanych
znacznym przekształceniom, wykonano rozwarstwienie chronologiczne istniejących
konstrukcji, wraz z przedstawieniem próby
rekonstrukcji pierwotnego układu. Rozwarstwienia takie opracowano dla kościoła
pw. św. Jakuba na Tarchominie, kościoła
ewangelicko-reformowanego przy al. Solidarności oraz kościoła pw. Matki Boskiej
Loretańskiej na Pradze. W przypadku pozostałych obiektów pominięto ewentualnie
występujące, ewidentnie wtórne i niezbyt
wielkie naprawy oraz uzupełnienia, by nie
zaciemniać pierwotnego układu konstrukcyjnego analizowanych więźb. Szczegółowe informacje o dokonanych naprawach
i uzupełnieniach konstrukcji, wraz z ich
dokładnym omówieniem, zawarto natomiast w opisie każdej więźby w części
katalogowej opracowania.
Za niezbędne dla prawidłowej analizy
zachowanych konstrukcji dachowych uznano wykonanie badań dendrochronologicznych, które powinny stać się standardem
prowadzenia badań zabytkowych konstrukcji ciesielskich o niejednolitej strukturze
i nieznanym datowaniu. Badania takie
zostały wykonane dla wszystkich najstarszych konstrukcji pochodzących
z XVII i XVIII w., niemożliwych do datowania w oparciu o wiarygodne
źródła historyczne.
Jak wspomniano już w poprzednim rozdziale, analizowany materiał
badawczy uzupełniono też o więźby obecnie już nieistniejące, których
układy konstrukcyjne znane są z archiwalnych dokumentacji projektowych
oraz inwentaryzacji. W niniejszej pracy po raz pierwszy wykorzystano na tak
dużą skalę materiały archiwalne dotyczące więźb nieistniejących w badaniach
konstrukcji dachowych w Polsce. Materiały te na potrzeby niniejszego opracowania zreprodukowane zostały w ich oryginalnej formie, nie starano się
dokonać przerysów konstrukcji13, które być może byłyby bardziej czytelne,
mogłyby jednak w występującej często sytuacji braku ukazanych wszystkich
13 Przerys historycznej dokumentacji z próbą ukazania pierwotnego układu konstrukcji wykonano jedynie w przypadku więźby nad nawą kościoła katedralnego pw. św. Jana na Starym
Mieście.
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4 ■ Inwentaryzacja kościoła

pw. św. Józefa na Tarchominie
ze zbiorów Zakładu Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej,
przekrój poprzeczny nawy,
J. Kamieński, W. Sawicki,
1929–1931 r. (Zakład Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej,
Inw. 13300)

metodyka prowadzonych badań

przekrojów oraz niedokładności pierwotnych materiałów zawierać element
autorskiej interpretacji. Porównanie prawidłowości odwzorowania wszystkich
elementów więźby na inwentaryzacjach kościołów, w których zachowały się
do chwili obecnej historyczne więźby dachowe – ponownie zinwentaryzowane na potrzeby niniejszych badań, pozwala również na stwierdzenie, że
mogą one zawierać pewien zakres błędów, zatem do przedstawionych tam
elementów szczegółowych, takich jak np. połączenia ciesielskie czy sposób
osadzenia konstrukcji na murze należy podchodzić z należytą ostrożnością. Stąd materiały te, nie umniejszając oczywiście ich ogromnej wartości
dokumentalnej, poza nielicznymi wyjątkami, stanowią doskonałe źródło
do określenia ogólnego układu konstrukcji dla potrzeb typologicznych, nie
mogą jednak stanowić podstawy do bardziej szczegółowej analizy samych
ustrojów.
Przy tworzeniu systematyki konstrukcji dachowych występujących
historycznie na terenie Warszawy oparto się na typologii konstrukcji dachowych autorstwa Jana Tajchmana (Tajchman 2005a), jedynym jak dotąd
opracowaniu tego typu sporządzonym dla więźb dachowych pochodzących
z terenów Polski. W zakresie terminologii elementów konstrukcji dachowych korzystano też ze słownika przygotowanego przez Jana Tajchmana
razem z Dominikiem Mączyńskim oraz Maciejem Warchołem (Mączyński
D., Tajchman, Warchoł 2005). Opracowania te umożliwiają zarówno spójną
analizę poszczególnych rodzajów konstrukcji dachowych występujących
historycznie na terenie Warszawy, jak i przedstawienie ich rozwoju w ciągu
typologicznym lub układzie chronologicznym. W niniejszym opracowaniu
starano się przedstawić rozwój konstrukcji dachowych z Warszawy przede
wszystkim w układzie chronologicznym, który – jak się okazało – jest na tym
terenie w dużym stopniu zbieżny z następującymi po sobie przekształceniami
stosowanych poszczególnych typów więźb dachowych.
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Obraz kształtowania się
architektury sakralnej
na terenie Warszawy od
średniowiecza do początku
xx wieku

W

okresie wczesnego średniowiecza na terenie obecnej Warszawy istniało kilka niezależnych ośrodków grodowych. W części z nich mogły
znajdować się świątynie drewniane, jednak brak jest o nich jakichkolwiek
informacji. Lokacja miasta w początku XIV w. wyznaczyła w granicach
Starego Miasta miejsce jedynie dla dwóch świątyń – kościoła farnego pw. św.
Jana Chrzciciela oraz kościoła klasztornego Augustianów pw. św. Marcina.
Fara staromiejska pw. św. Jana, pierwotnie zapewne drewniana, została
w końcu XIV stulecia zastąpiona murowanym prezbiterium, rozbudowanym
o korpus nawowy w połowie XV w. (Katalog 1993, s. 188–189). Z kolei
kościół Augustianów ulokowany został przy samych murach w południowo-zachodnim narożniku miasta około połowy XIV w. (Katalog 1993, s. 210).
W przypadku obu kościołów, ich pierwotna, gotycka forma ulegała licznym
przekształceniom na przestrzeni dziejów, a w wyniku powojennej odbudowy
uzyskały formę architektoniczną odpowiadającą jednej z faz ich rozwoju.
Dopiero w początku XVII w. wzniesiono w obrębie Starego Miasta kościół
Jezuitów i od tej pory liczba trzech obiektów sakralnych nie zmieniła się do
czasów współczesnych.
Na północ od Starego Miasta w XIV i XV w. rozwijała się zabudowa
przedmiejska, zgrupowana głównie wzdłuż traktu zakroczymskiego. Na
części tego terenu przed 1408 r. lokowano Nowe Miasto, wraz z gotyckim kościołem pw. Nawiedzenia NMP zbudowanym w 1. ćwierci XV w.
(Mroczko 1986, s. 32). Obok fary nowomiejskiej na północnych przedmieściach miasta wzniesiono w średniowieczu jeszcze dwa kościoły: należący do
kanoników regularnych z Czerwińska kościół pw. św. Jerzego przy obecnej
ulicy Świętojerskiej (Mroczko 1986, s. 30–32) oraz drewniany kościół szpitalny pw. św. Ducha przy ulicy Freta. Oba te kościoły już nie istnieją, drewniany kościół św. Ducha ustąpił miejsca murowanemu kościołowi Paulinów
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w początku XVIII w., natomiast kościół św. Jerzego został rozebrany po
kasacie zakonu w drugiej połowie XIX w.14
Południowo-zachodnie przedmieście Warszawy z traktem do Czerska
i Krakowa otrzymało swój kościół w połowie XV w., kiedy to w bliskim
sąsiedztwie zamku i Bramy Krakowskiej wzniesiono kościół klasztorny
Bernardynów pw. św. Anny (Kaczmarzyk 1984, s. 12–16). Rozwój zabudowy Przedmieścia Czerskiego spowodował już w XV w. konieczność
budowy dodatkowego kościoła filialnego – był nim należący do parafii
świętojerskiej drewniany kościół pw. św. Ducha. Kościół istniał do połowy
XVII w., zastąpiony dopiero pierwszym murowanym kościołem Misjonarzy
(Kowalczykowa 1975, s. 10–12).
Niewielką liczbę kościołów położonych w obrębie miasta i przedmieść
Warszawy w okresie średniowiecza uzupełniały obiekty zbudowane w okolicznych wsiach, zlokalizowanych obecnie w granicach współczesnego miasta.
Na prawym brzegu Wisły były to parafie: służewska, powsińska i milanowska
(wilanowska) oraz solecka (jazdowska), wolska i wawrzyszewska. Na lewym
brzegu rzeki parafie istniały w Tarchominie, Kamionie (później Skaryszewie)
i Zerzniu. W większości przypadków parafie posiadały jedynie kościoły
drewniane, murowane świątynie gotyckie wzniesiono tylko w Służewie
(przełom XIV i XV w.), Tarchominie (pocz. XVI w.) oraz Wawrzyszewie
(około połowy XVI w.). Kościoły te zachowały się do chwili obecnej,
pomimo późniejszych przebudów i przekształceń. Natomiast drewniane
budynki kościołów w pozostałych parafiach uległy wymianie na murowane
w ciągu XVII i XVIII w.
W takim kształcie zabudowa kościelna na terenach obecnej Warszawy
przetrwała do końca XVI stulecia. Dynamiczny rozwój miasta od początku
XVII w., wynikający przede wszystkim z przejęcia funkcji stolicy państwa,
spowodował gwałtowny wzrost liczby budynków kościelnych. Warszawa
przekształcała się z „prowincjonalnego miasta średniej wielkości w stolicę
wielkiego państwa europejskiego” (Putkowska 1991, s. 11). Co jednak bardzo
charakterystyczne, istniejąca sieć parafialna uległa rozbudowie w niewielkim
stopniu, nowe obiekty były bowiem przede wszystkim kościołami budowanymi dla sprowadzanych do stolicy zgromadzeń zakonnych15. W XVII
i pierwszej połowie XVIII w. wzniesiono dla nich 23 kościoły, początkowo
często drewniane, z czasem wymienione na świątynie murowane.

14 Po kasacie zakonu w 1818 r. kościół był użytkowany przez fabrykę odlewów metalowych braci
Evans, ok. 1872 r. rozebrana została wieża budynku, a w latach 1896–1897 pozostała część
kościoła (Putkowska 1991, s. 31).
15 W XVII w. wszystkie wzniesione na terenie Warszawy i przedmieść nowe kościoły były świątyniami klasztornymi, nie wybudowano żadnego kościoła parafialnego, a nawet część istniejących parafii, jak np. parafię z kościołem św. Krzyża, przekazano misjonarzom (Putkowska
1991, s. 252). Jedynym kościołem niezakonnym był wzniesiony w latach 1643–1649 kościół
pw. św. Benona dla świeckiego bractwa niemieckiego tzw. benonitów (Mączyński R., 1995,
s. 57).
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5 ■ Widok Warszawy na panoramie
G. Brauna i F. Hogenberga z 1618 r.
(polona.pl, sygn. ZZK6144)

Już w 1603 r. rozpoczęto budowę prezbiterium kościoła Dominikanów
na Nowym Mieście, zakończoną w 1609 r. Nawę kościoła ostatecznie
dokończono dopiero w końcu lat 30. XVII w. (Urbanowski 1975, s. 203–204).
W 1609 r. rozpoczęli budowę murowanego kościoła na terenie Starego Miasta
jezuici, przybyli do Warszawy już w końcu XVI w. Kościół, zlokalizowany
tuż przy katedrze pw. św. Jana, ukończony został około 1620 r. (Paszenda
2010, s. 360). W latach 1609–1617 pomiędzy kościołem Bernardynów pw.
św. Anny a Zamkiem Królewskim wzniosły swoją świątynię pw. św. Klary
bernardynki. Kościół ten, przebudowany już w 1634 r., został rozebrany po
kasacie zakonu w 1843 r. (Luft 1982, s. 85). Wszystkie trzy powyższe obiekty
wzniesiono w tradycji poprzedniego, XVI stulecia: kościół Dominikanów
był w dużej mierze późnogotycki, a kościoły Jezuitów i Bernardynek
– renesansowo-manierystyczne.
Kolejne kościoły, budowane od lat 30. XVII w., noszą już wyraźne
cechy baroku we wszystkich jego odmianach. Ich projektantami byli
przybyli do Warszawy architekci, w większości pochodzenia włoskiego,
sprowadzani przez dwór królewski oraz magnaterię w celu realizacji licznych
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inwestycji sakralnych i rezydencjonalnych. Nowe obiekty budowano na terenach Nowego Miasta oraz szczególnie przedmieść Warszawy i prywatnych
jurydyk, otaczających Warszawę od południa i zachodu. Do pierwszej połowy
XVIII w. swoje kościoły wznieśli w Warszawie karmelici bosi (1643–1682),
brygidki (1652–1658), pijarzy (1660–1712), wizytki (I kościół murowany:
1664–1666, II kościół murowany: 1728–1763), bonifratrzy (I kościół: 1665–1673,
II kościół: 1726–1728), kameduli (1669–1758), reformaci (1671–1681), misjonarze
(1679–1695), franciszkanie (1679–1698), kapucyni (1681–1694), karmelici trzewiczkowi (1683–1731), sakramentki (1688–1692), szarytki (1688–1699), trynitarze (1698–1721), dominikanie obserwanci (przed 1705) oraz paulini (1707–1717).
Nowe kościoły wybudowali jezuici na ul. Bielańskiej (pocz. XVIII w.), bernardyni na Pradze (1628–1638) i na Czerniakowie (1686–1689) oraz bernardynki
na Pradze (1655–1675). Przebudowana została również większość istniejących
kościołów gotyckich z nadaniem im nowej szaty: fasada katedry św. Jana
(1637), Augustianów pw. św. Marcina (1631–1636 i 1730–1752), Bernardynów
pw. św. Anny (1660–1667), Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście (1656) oraz
św. Józefa na Tarchominie (lata 30. XVIII w.) i św. Katarzyny na Służewie
(1664–1675 i 1743–1745). Również część dawnych kościołów drewnianych
wymieniono na świątynie murowane, jak kościół św. Wawrzyńca na Woli
(1695–1717), św. Elżbiety w Powsinie (1725) czy kościół św. Anny w Wilanowie
(1772–1775). W końcu XVIII w. powstały też nieliczne nowe obiekty, niezwiązane ze zgromadzeniami zakonnymi: kościół św. Karola Boromeusza na
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6 ■ Panorama Warszawy ze szczytu

wieży Zamku Królewskiego, 1873 r.,
K. Brandel, A. Kozarski (polona.pl,
sygn. G.28519)
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Cmentarzu Powązkowskim (1792), kaplica pw. św. Barbary na Cmentarzu
Świętokrzyskim (1781), zbór ewangelicko-reformowany na Lesznie (1777)
i zbór ewangelicko-augsburski na placu Małachowskiego (1777–1787) oraz
kościół Bazylianów na Miodowej (1781). Ostatnie trzy obiekty noszą już cechy
stylowe klasycyzmu, który wyznaczać będzie stylistykę kościołów wznoszonych do końca lat 30. następnego stulecia.
Ukształtowany w ciągu XVII i pierwszej połowy XVIII stulecia obraz
architektury sakralnej w Warszawie pozostawał niezmieniony przez długie
lata. W związku z sytuacją polityczną i gospodarczą kraju po rozbiorach, do
połowy XIX w. zbudowano jedynie nieliczne obiekty: kościół św. Aleksandra
na placu Trzech Krzyży (1818–1825) oraz św. Andrzeja dla sióstr kanoniczek
na placu Teatralnym (1817–1819), powstały z przebudowy dawnego kościoła
Jezuitów pw. św. Krzyża. Pewne zmiany nastąpiły dopiero około połowy
XIX w., w związku ze znacznym rozwojem zabudowy Warszawy w kierunku zachodnim i południowym (Luft 1982, s. 87). Pomimo ograniczeń
stwarzanych przez zaborców po zerwaniu konkordatu oraz prześladowań
Kościoła katolickiego po upadku powstania styczniowego16, istniała pilna
potrzeba tworzenia kolejnych ośrodków duszpasterskich w tych częściach
miasta. Nowe kościoły budowane były już w stylistyce neohistorycznej, która
16 Przejawiających się m.in. kasatą zgromadzeń zakonnych w 1864 r.; na terenie Warszawy nie
zostały skasowane tylko zgromadzenia żeńskie wizytek i sakramentek.
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dominować będzie do końca XIX stulecia. W latach 1841–1849 wzniesiono
kościół pw. św. Karola Boromeusza na ulicy Chłodnej, w następnych latach
kościół pw. Nawiedzenia NMP na Mokotowie (1853–1856), św. Stanisława
przy ulicy Bema na Woli (1859–1860), Wszystkich Świętych na placu
Grzybowskim (1861–1893), ewangelicko-reformowany przy alei Solidarności
(1866–1880), św. św. Piotra i Pawła na Koszykach (1883–1886), św. Augustyna
na Muranowie (1896), św. Stanisława przy ulicy Wolskiej (1899–1903) oraz
Najświętszego Zbawiciela przy placu Zbawiciela (1901–1911). Budowano też
mniejsze obiekty, będące kaplicami lub mauzoleami, takie jak: kaplica na
terenie parku w Królikarni (1865) i w zespole szpitala im. Dzieciątka Jezus
(1897–1901) oraz kaplica grobowa Przeździeckich przy kościele św. św. Piotra
i Pawła na Koszykach (1886–1890). Przebudowywano też stare obiekty, by
dostosować je wielkością do wzrastającej liczby wiernych lub by nadać im
nowe, modne szaty architektoniczne: katedra pw. św. Jana (1837–1848), kościół
św. Katarzyny w Służewie (1848–1850), św. Anny w Wilanowie (1857–1870),
św. Elżbiety w Powsinie (1889), św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży
(1886–1894) oraz św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim
(1891–1898). Część istniejących świątyń zaborcy przekształcili na cerkwie, jak
np. kościół Pijarów przy ulicy Długiej na Sobór Trójcy Świętej (1834–1837)
oraz kościół św. Wawrzyńca na Woli (1834).
Na lewym brzegu Wisły zrealizowano znacznie mniej obiektów sakralnych niż w prawobrzeżnej Warszawie. Po wyburzeniach w początku XIX w.
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kościoła Bernardynów oraz drewnianych kościołów Bernardynek i skaryszewskiego pod budowę fortyfikacji napoleońskich, na terenie Pragi pozostała
jedynie dawna kaplica Loretańska z zespołu pobernardyńskiego i trzy kościoły
na przedmieściach: murowany w Tarchominie oraz drewniane w Grodzisku
i Zerzniu. Już w 1811 r. kaplica Loretańska została tymczasowo zaadaptowana
na kościół, jej rozbudowa i przystosowanie do pełnienia funkcji jedynego
kościoła parafialnego Pragi miały miejsce dopiero w 1853 r. Rozwój Pragi
w drugiej połowie XIX w. spowodował pilną konieczność budowy nowych
świątyń, nastąpiło to jednak dopiero na przełomie XIX i XX w. W latach
1888–1901 wzniesiono główny kościół Pragi – obecną katedrę pw. św.
Floriana. W 1888 r. zbudowano na Cmentarzu Bródnowskim nowy kościół
cmentarny pw. św. Wincentego à Paulo, na Szmulowiźnie w latach 1907–1923
wzniesiono bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego, a w 1919 r. kościół pw.
Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Fabrycznym. Nowe obiekty
powstawały również na przedmieściach Pragi. W latach 1880–1886 w miejsce
drewnianego budynku wzniesiono murowany kościół pw. Wniebowzięcia
NMP w Zerzniu, a w latach 1908–1913 zbudowano w Białołęce-Płudach
niewielki kościół pw. Narodzenia NMP.
Pierwsze dwa dziesięciolecia XX w. cechowała pewna stagnacja
w rozwoju architektury sakralnej na terenie Warszawy, szczególnie w jej
prawobrzeżnej części. Realizowano rozpoczęte budowy dużych obiektów,
prawie brak natomiast nowych inwestycji. Jednym z nielicznych obiektów
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wzniesionych w tym czasie jest kościół pw. św. Jakuba na Ochocie, rozpoczęty w 1911 r. i budowany przez cały okres międzywojenny. Nieco więcej
obiektów postawiono na terenie Pragi. Prowadzono też remonty niektórych
budynków, jak np. regotyzację kościoła Nawiedzenia NMP na Nowym
Mieście (1908–1915), przebudowę kościoła pw. św. Elżbiety w Powsinie
(1921–1924) oraz ponowne przekształcenie dawnego kościoła Pijarów na ulicy
Długiej (1923–1927) i kościoła pw. św. Wawrzyńca na Woli (1925–1927). Po
odzyskaniu niepodległości liczba budowanych nowych kościołów znacznie
wzrosła, jednakże lata 20. XX w. zwiastowały już nadejście nowego okresu
w architekturze, również sakralnej, związanego z rozwojem modernizmu.
Nowa forma obiektów wpłynęła w sposób zasadniczy na kształt dachów
kościołów, kończąc bogatą historię konstruowania i budowy drewnianych
konstrukcji ciesielskich więźb dachowych w obiektach sakralnych.

36

7 ■ Widok katedry pw. św. Jana na

Starym Mieście w czasie restauracji
na obrazie Marcina Zaleskiego
z około 1837 r. (Muzeum Warszawy,
sygn. MHW 17894)

5

Konstrukcje dachowe
kościołów Warszawy
Typy i układy
występujących konstrukcji dachowych
Konstrukcje dachowe w budynkach kościelnych wznoszone były przez
wykwalifikowanych cieśli, a począwszy od drugiej połowy XVIII w. również
projektowane przez zawodowych architektów i inżynierów. Stosowane
układy konstrukcyjne wynikały z konieczności zapewnienia ustrojowi odpowiedniej wytrzymałości oraz sztywności, niezbędnej do przenoszenia dużych
obciążeń pokrycia dachu, wykonanego zazwyczaj z dachówki ceramicznej.
Dlatego reprezentowały zawsze najwyższy dostępny poziom rozwiązań
konstrukcyjnych i ciesielskich. Jednocześnie więźby dachowe budowane
w kościołach stanowią najlepszy materiał do analizy występujących typów
i układów, gdyż z jednej strony stosowano tam rozwiązania sprawdzone,
dające pewność trwałości i wytrzymałości konstrukcji, a z drugiej – właśnie
w tych konstrukcjach najwcześniej wykorzystywano wszelkiego rodzaju
nowości oraz stosowano rozwiązania indywidualne i nowatorskie.
Dla terenu Warszawy posiadamy informacje o 77 konstrukcjach dachowych pochodzących z 39 kościołów wzniesionych od XV do lat 20. XX w.
W przypadku 33 konstrukcji z 17 kościołów są to informacje szczegółowe,
gdyż analizowane konstrukcje przetrwały do chwili obecnej. Pozostałe
więźby znane są jedynie z zachowanych materiałów archiwalnych, projektów i archiwalnych inwentaryzacji. Materiały te posiadają bardzo różny
stopień dokładności, niektóre pozwalają na w miarę pełną analizę całości
układu więźby, w większości jednak ukazują jedynie część układu w postaci
wyłącznie przekroju poprzecznego lub podłużnego konstrukcji. W poniższej
analizie wykorzystano wszystkie zachowane materiały, tak by przedstawić
możliwie najpełniejszy obraz przekształceń typów i układów konstrukcyjnych występujących w kościołach warszawskich na przestrzeni dziejów.
Należy jednak pamiętać, że poddane analizie konstrukcje stanowią jedynie część występujących pierwotnie na terenie Warszawy więźb dachowych.
O wielu z nich nadal nie posiadamy żadnych informacji, gdyż w trakcie użytkowania obiektów zostały wymienione na nowe ustroje lub uległy zniszczeniu
bez wcześniejszego zadokumentowania. Z oczywistych powodów najmniej
informacji posiadamy o najwcześniejszych konstrukcjach średniowiecznych,
więcej o pochodzących z XVII i XVIII stulecia, a zdecydowanie najwięcej
o więźbach zbudowanych w XIX i początku XX w.
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Więźby średniowieczne17
Zabytki sakralnej architektury średniowiecznej na terenie dzisiejszej
Warszawy ulegały na przestrzeni dziejów rozbiórkom i licznym przekształceniom oraz, z wyjątkiem kościołów pw. św. Jakuba na Tarchominie i św.
Marii Magdaleny na Wawrzyszewie, zostały w całości zniszczone w wyniku
działań II wojny światowej. Również kościoły tarchomiński i wawrzyszewski
w swojej historii poddawane był pracom remontowym, w wyniku których
pierwotne konstrukcje dachowe wymieniono na nowe w pierwszej połowie
XVIII stulecia oraz w 1935 r. Z tych powodów brak jest obecnie zachowanych
oryginalnych konstrukcji dachowych w kościołach warszawskich pochodzących z okresu średniowiecza.
Należy jednak przypuszczać, że nie odbiegały one pod względem typologicznym od powszechnie stosowanych w tym czasie na terenach Polski
układów jętkowych oraz storczykowych. Dotychczasowe badania prowadzone nad systematyką konstrukcji dachowych w naszym kraju wskazują, że
w okresie rozwiniętego średniowiecza najczęściej wykorzystywanym ustrojem konstrukcyjnym były więźby storczykowe, które prawie całkowicie zdominowały konstrukcje dachowe w budynkach kościelnych (Raczyński 1930,
s. 7–14; Tajchman 2005a, s. 12–20). Fakt ten wynikał z konieczności przekrycia stromymi dachami obiektów o znacznych gabarytach, obciążonych
dodatkowo ciężkimi pokryciami ceramicznymi. Warunki te najlepiej spełniała konstrukcja storczykowa, która z uwagi na znaczne usztywnienie ustroju
zarówno w kierunku poprzecznym, jak i podłużnym, stwarzała możliwość
przeniesienia obciążeń dużych połaci dachu oraz gwarantowała możliwość
wykonania konstrukcji o dużych rozpiętościach belek wiązarowych, bez
konieczności ich dodatkowego podpierania we wnętrzu kościoła (Raczyński
1930, s. 8–11; Tajchman 1989, s. 191–206). W okresie późnego średniowiecza
konstrukcja storczykowa była również często mieszana z konstrukcją stolcową,
szczególnie w przypadku konieczności przekrycia kościołów posiadających
wbudowane w przestrzeń poddasza murowane sklepienia kolebkowe18.
Wobec braku zachowanych, oryginalnych konstrukcji dachowych, szczątkową wiedzę na temat ewentualnych więźb pochodzących z okresu średniowiecza czerpać możemy jedynie z zachowanych historycznych dokumentacji.
Dysponujemy takimi dokumentacjami dla trzech obiektów: katedry pw. św.
Jana Chrzciciela na Starym Mieście, dzwonnicy kościoła pw. Nawiedzenia NMP
na Nowym Mieście oraz kościoła pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie.
17 Do więźb nazwanych średniowiecznymi zaliczono wszystkie pierwotne konstrukcje występujące w kościołach powstałych do końca XVI w. Podział taki jest zgodny z umowną granicą
kończącą epokę gotyku w architekturze Mazowsza. Odpowiada również występującej w kościołach w Warszawie zmianie stosowanych typów i układów konstrukcyjnych, z charakterystycznych dla okresu średniowiecza na ustroje niewątpliwie nowożytne.
18 Zależność taka daje się zauważyć w kościołach powstałych na Mazowszu w XVI w., posiadających sklepienia kolebkowe, np. w Chruślinie (Warchoł 2009, s. 53–58).
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K o ś c i ó ł k a t e d r a l n y p w . ś w . J a n a C h r z c i c i e l a był zawsze głównym kościołem Warszawy, farą miejską, jednocześnie związaną ze stołeczną
siedzibą książęcą i królewską, od końca XIV w. kolegiatą, w której rezydowała kapituła, a od 1798 r. katedrą warszawskiej kurii biskupiej, przemianowanej w 1817 r. na arcybiskupią. Stąd ranga kościoła była zawsze wyjątkowa
i miała swoje odzwierciedlenie w architekturze budowli, wyróżniającej ją na
tle innych kościołów Warszawy przede wszystkim skalą założenia. Gotycki
budynek kościoła powstawał w dwóch etapach, w latach 90. XIV stulecia
wzniesiono prezbiterium, a w pierwszej połowie XV w. – korpus nawowy
z wyniosłą wieżą przy elewacji zachodniej, ukończoną w górnych partiach
dopiero w początku XVI w.19 Prezbiterium i nawę kościoła nakryto dachem
dwuspadowym, który nad nawą przekrywał trójnawowe wnętrze o układzie
halowym. Fakt przykrycia jednym dachem wszystkich naw kościoła spowodował jego znaczną wielkość, dominującą w panoramie miasta aż do połowy
XIX w.20
8 ■ Pomiar inwentaryzacyjny

katedry pw. św. Jana oraz kościoła
Jezuitów pw. Matki Boskiej
Łaskawej, A. Idźkowski (?), przed
1837 r. (Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk, Inw. 2441)

19 Najnowsze i najpełniejsze ustalenia będące wynikiem analizy historycznej i architektonicznej
świątyni zawarte są w pracy T. Zagrodzkiego: Zagrodzki 2000.
20 Był to niewątpliwie największy dach obiektu budowlanego w Warszawie aż do czasu przebudowy w latach 40. XIX w. Zgodnie z pomiarami A. Idźkowskiego, wysokość konstrukcji
wynosiła 84 stopy angielskie, co daje około 25,6 m. Po przebudowie wysokość dachu została
zmniejszona do 44 stóp, czyli około 13,4 m (Idźkowski 1843a, s. 12).
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Układ konstrukcji dachowej nad nawą kościoła znany jest z pomiaru
inwentaryzacyjnego poprzedzającego jego przebudowę, dokonaną przez
architekta Adama Idźkowskiego w latach 1837–184821. Ukazuje on więźbę nad
halowym, trójnawowym korpusem kościoła, z dającą się wyróżnić konstrukcją pięciostorczykową, sześciojętkową, posiadającą wbudowane cztery ramy
stolcowe oraz szereg usztywnień poprzecznych, zrealizowanych za pomocą
mieczy i zastrzałów. Rysunek pokazuje stan więźby z połowy XIX stulecia,
a więc zapewne z licznymi naprawami i wzmocnieniami, które uzupełniły
pierwotny układ konstrukcyjny w ciągu przeszło czterech stuleci. Daje się
jednak wyraźnie wyodrębnić centralną ramę storczykową ze storczykiem
dochodzącym jedynie do przedostatniej jętki oraz zawieszonym na czterech
parach zastrzałów. Dwie dolne pary zastrzałów storczyka nie dochodzą do
krokwi, w przypadku wyższej pary zawieszone są na trzeciej jętce, natomiast
dolne kończą się na bocznych, krótszych storczykach, tworzących boczne
ramy22. Storczyki te są zawieszone na krokwiach oraz za pośrednictwem
zastrzałów na trzeciej jętce konstrukcji. Kolejne dwie dodatkowe niewysokie
ramy storczykowe znajdują się w skrajnych częściach więźby, wszystkie
usztywnione są w kierunku podłużnym ryglami zlokalizowanymi pod
jętkami, a storczyki postawione są na podwalinach ułożonych na belce wiązarowej. Na poziomie najniższej kondygnacji konstrukcji (pomiędzy belką
wiązarową a pierwszą jętką) znajdują się dwie boczne ramy o stolcach leżących, podparte dodatkową konstrukcją złożoną z krzyżujących się zastrzałów
i mieczy. Kolejne ramy stolcowe, tym razem o stolcach stojących, znajdują
się pomiędzy drugą a trzecią jętką. Dodatkowe konstrukcje stolcowe, na
których oparta jest pozioma belka ponad drugą jętką oraz rama podpierająca
trzecią jętkę (będące prawdopodobnie elementami naprawy lub wzmocnienia
21 Oryginał, będący być może pomiarem inwentaryzacyjnym Idźkowskiego (gdyż ukazuje stan
dachu katedry sprzed jej przebudowy i przekształcenia), znajduje się w zbiorach IS PAN.
Jest to niesygnowana akwarela wielobarwna na kartonie, z prawdopodobnie późniejszym
dopiskiem ołówkiem i datą 1886 (Inw. 2441). Natomiast w zbiorach ZAP PW przechowywana jest kalka bez dodatkowych opisów poza określeniem widoków (Inw. 16118), będąca
powojennym przerysem powyższej inwentaryzacji. Na rysunku pokazany jest przekrój poprzeczny przez nawy obu kościołów oraz widok elewacji kościoła Jezuitów. Sposób ukazania
kościoła wskazuje, że inwentaryzacja ta była również podstawą widoków zreprodukowanych
w albumie architekta, ukazującym jego dorobek projektowy. Obok przekroju prezentującego
starą konstrukcję dachową, na planszy pokazany jest też projekt nowej konstrukcji dachowej, rzut, widok ściany tęczowej oraz detal naprawy filarów nawy. Oba widoki więźby różnią się nieco pomiędzy sobą szczegółami, proporcjami oraz stroną ukazania, niewątpliwie
jednak przedstawiają tę samą konstrukcje i powstały w zbliżonym czasie (Idźkowski 1843b,
tabl. VI).
22 Na ilustracji z albumu A. Idźkowskiego ramy te nie dochodzą i nie są zawieszone na krokwiach, jak ukazuje to pierwotny rysunek inwentaryzacyjny, a podpierają czwartą jętkę za
pośrednictwem płatwi, sugerując układ stolcowy. Jest to zapewne błąd powstały na etapie
kopiowania przekroju więźby. Drobnych różnic pomiędzy dwoma przedstawieniami układu
konstrukcji jest zresztą więcej, natomiast stopień szczegółowości oraz sposób ukazania rysunkowego konstrukcji wskazuje raczej na prawidłowość przedstawienia układu więźby na
pierwotnym rysunku inwentaryzacyjnym, znajdującym się w zbiorach IS PAN.
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konstrukcji), znajdują się również
przy bocznych ramach storczykowych
i centralnie przy środkowej ramie
storczykowej23.
Na rysunku w tekście ukazana
jest próba rekonstrukcji pierwotnego
układu więźby średniowiecznej. Była to
najprawdopodobniej konstrukcja sześciojętkowa, pięciostorczykowa, z czterema
parami zastrzałów środkowego storczyka,
przewiązanych z dwiema parami zastrzałów bocznych storczyków. Powyższy
układ konstrukcyjny pochodził najprawdopodobniej już z czasu budowy nawy
kościoła w pierwszej połowie XV w.,
gdyż brak jest jednoznacznych informacji źródłowych odnoszących się do jej
ewentualnego zniszczenia lub wymiany.
Źródła wskazują jedynie okresy możliwych napraw konstrukcji, realizowanych
po spaleniu się górnych kondygnacji
wieży w 1544 r. oraz po 1602 r., kiedy to
wichura strąciła hełm wieży, który upadając, zniszczył część konstrukcji dachowej
nad nawą północną (Zagrodzki 2000,
s. 38; Czajewski 1899, s. 63). Po katastrofie, w trakcie remontu świątyni
zlikwidowano też górne kondygnacje
wieży oraz przekształcono szczyt fasady
w duchu barokowym (Kwiatkowska 1978,
s. 50–55). Konstrukcja dachowa nad nawą
kościoła została natomiast najprawdopodobniej wzmocniona czterema parami ram stolcowych, centralną konstrukcją
stolcową wspierającą dodatkową poziomą belkę oraz systemem dodatkowych

9 ■ Projekt elewacji katedry pw.

św. Jana z oznaczonym kształtem
i wysokością dachu, Tylman
z Gameren (Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego, Inw.
G.R. 6795 /AT 28/)

23 W trakcie tylu lat użytkowania oraz z uwagi na występujące katastrofy, konstrukcja musiała
być wzmacniana i uzupełniana o nowe elementy. Wspominają też o nich źródła i literatura.
Idźkowski pisze o trzykrotnym dodawaniu belkowania (a więc trzykrotnych naprawach), bez
usuwania starych elementów: „Wspomnieliśmy już wyżej o dachu dawnym, który mieszcząc
w sobie chaos wiązań, nietylko że był słabym dla swojej starości, ale nadto niepotrzebnym
ciężarem i kształtem szkodliwy wpływ wywierał na mury. W dachu tym widzieć się dała potrójna już konstrukcya. Gdy pierwotne drzewo spróchniało, w późniejszych czasach wzmocniono je przez dodanie do każdej prawie części nowych sztuk wiązania” (Idźkowski 1843a,
s. 12). Konstrukcjami dodanymi są niewątpliwie właśnie dodatkowe stężenia zastrzałami oraz
ramy stolcowe, które w czasie budowy konstrukcji w 1. poł. XV w. stosowane były jedynie
sporadycznie w konstrukcjach dachowych na terenie Polski.
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10 ■ Próba rekonstrukcji

pierwotnego układu wiązara
konstrukcji dachowej nad nawami
katedry pw. św. Jana, skala 1:150,
oprac. autor
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zastrzałów i mieczy spinających poszczególne stare i nowe elementy. Część
wzmocnień mogła również zostać dodana podczas remontu konstrukcji
dachowej kościoła w latach 1753–175524.
Opisywana konstrukcja dachowa funkcjonowała do czasu restauracji
katedry przeprowadzonej między rokiem 1837 a 1848. W trakcie przebudowy

24 W latach 1753–1755 przeprowadzono generalny remont dachu grożącego zawaleniem i wymieniono pokrycie. W „Kurierze Warszawskim” z 14 marca 1753 r. tak uzasadniano konieczność przeprowadzenia remontu: „[…] mając informacje z wizji uczynionej przez Architektów
w obecności mieszczan przysięgłych od Magistratu wyznaczonych, że kościół pryncypalny
Ś. Jana w dachu od lat kilkuset stojącym, w swoich więzach dużo dawnością czasu nadwyrężony, bliskiemu a niespodziewanemu podpada upadkowi i ruinie”. Całość prac kosztowała
przeszło 40 tys. zł. polskich, była to więc na pewno inwestycja o znacznym zakresie (Kwiatkowska 1978, s. 111–113).
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znacznemu obniżeniu uległa kalenica dachu nad nawą kościoła25, zmieniono
też układ więźby. Późniejsze zniszczenie konstrukcji XIX-wiecznej nie
pozwala obecnie na potwierdzenie słów Idźkowskiego, że do jej skonstruowania wykorzystano część elementów drewnianych pochodzących z pierwotnej więźby (Idźkowski 1843a, s. 12).
Zachowana dokumentacja ukazuje jedynie układ konstrukcji nad nawą
katedry, brak jest jakichkolwiek przekazów na temat typu i układu konstrukcji dachowej nad jej prezbiterium. Jest to strata tym większa, że mogła
być najstarszą konstrukcją dachową występującą w kościołach na terenie
Warszawy, pochodzącą prawdopodobnie z lat 90. XIV w. Brak przekazów
źródłowych o zniszczeniach w obrębie prezbiterium kościoła mogących
wpłynąć na wymianę konstrukcji dachowej pozwala przypuszczać, że pierwotna konstrukcja XIV-wieczna mogła się zachować aż do całkowitego
zniszczenia obiektu w 1944 r.
W zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej
oraz Instytutu Sztuki PAN przechowywana jest również inwentaryzacja
k o ś c i o ł a p w . N a w i e d z e n i a N M P n a N o w y m M i e ś c i e , na
której pokazany jest przekrój podłużny konstrukcji dachowej przykościelnej
dzwonnicy26. Rysunek ukazuje niewielką, zredukowaną podłużnie konstrukcję storczykową złożoną z siedmiu wiązarów, wśród których wiązar środkowy
oraz dwa skrajne są pełne, zawierające storczyki tworzące ramę usztywnioną
w kierunku podłużnym ryglem, podwaliną storczyków oraz czterema
długimi zastrzałami pomiędzy storczykami i podwaliną oraz czterema mieczami łączącymi storczyki z ryglem. Dodatkowo pod belkami wiązarowymi
znajdował się uzupełniający podciąg, stężony zastrzałami ze storczykami
i podwaliną. Brak jest pokazanego przekroju poprzecznego konstrukcji, stąd
układu poprzecznego wiązarów możemy się wyłącznie domyślać na podstawie analizy układu elementów na przekroju podłużnym.
25 Ciężar dotychczasowej konstrukcji dachowej był jednym z głównych argumentów Idźkowskiego, uzasadniających zły stan zachowania katedry oraz jedną z przyczyn zawalenia się jednego z filarów podtrzymujących sklepienie. W kwestii konstrukcji dachowej proponował:
„[…] Zmniejszenie nadzwyczajnie wyniosłego dachu, w którym nieprzejrzana prawie okiem
gmatwanina drzewa wielkie i niepotrzebne sprawiała ciążenie” (Idźkowski 1843a, s. 7). Nie
wszyscy jednak ocenili pozytywnie zaproponowane rozwiązanie, Czajewski np. pisał o nim:
„Więc dziwnie wygląda ten kościół z nową i płaską pokrywą. Tak, jakby średniowieczny mieszczanin, chodzący w ubiorze dawnym, włożył modny dzisiejszy kapelusz filcowy” (Czajewski
1899, s. 219).
26 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła pw. Nawiedzenia NMP, przekrój poprzeczny drugiego
przęsła i wieży z widokiem na wschód, oprac. J. Gomóliński, W. Podlewski, J. Szwedziński,
1933 r., Inw. 641 (ZAP PW) oraz z/1559 (IS PAN). Analogiczny przekrój kościoła i wieży jest
też ukazany na archiwalnej inwentaryzacji pochodzącej z 1. poł. XIX w., przechowywanej
w AGAD (Zb. kartograficzne, sygn. 554-5, ark. 2). Więźba wieży kościoła jest tam jednak pokazana w sposób mniej dokładny, bez jakiegokolwiek usztywnienia podłużnego. Wydaje się
mało prawdopodobne, by rama usztywnienia podłużnego o konstrukcji storczykowej mogła
być dodana w okresie późniejszym, należy więc przyjąć, że pomiar ten wykonany został po
prostu mniej dokładnie.
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11 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła pw. Nawiedzenia NMP
na Nowym Mieście, fragment
z przekrojem poprzecznym wieży,
J. Gomóliński, W. Podlewski,
J. Szwedziński, 1933 r. (Instytut
Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
Inw. z/1559)

Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że wiązary pełne
posiadały układ jednojętkowy z centralnym storczykiem dochodzącym do
kalenicy. Pod jętką i ryglem znajdował się drugi element poziomy, równoległy do jętki, który mógł być dodatkową jętką spinającą krokwie lub,
co bardziej prawdopodobne, rozporą pary dodatkowych, bocznych ram
stolcowych. W płaszczyźnie poprzecznej wiązara storczyk z rozporą i jętką
łączyły prawdopodobnie dwa symetryczne miecze. W wiązarach niepełnych
występowały długie zastrzały spinające krokwie z belkami wiązarowymi.
Analizowana więźba nosi wyraźne cechy konstrukcji późnośredniowiecznych i została najprawdopodobniej wzniesiona łącznie z murami dzwonnicy,
datowanej w literaturze przedmiotu na pierwszą połowę XVI w. (Katalog
2001, s. 8) bądź 1570 r. (Kunkel 2006, s. 349). Stosowanie konstrukcji mieszanej, storczykowo-stolcowej, było w więźbach XVI-wiecznych powszechne,
chociaż z reguły występowały one w przypadku większych konstrukcji nad
nawami lub prezbiteriami kościołów. Niewielkie więźby wież i dzwonnic
posiadały przeważnie konstrukcję wyłącznie storczykową; taki układ mają np.
zachowane więźby na gotyckich dzwonnicach kościoła pobernardyńskiego
w Przasnyszu oraz katedry w Łomży.
Trzecim obiektem posiadającym konstrukcje dachowe wzniesione jeszcze
w tradycji średniowiecznej był k o ś c i ó ł p w . ś w . M a r i i M a g d a l e n y
w e w s i W a w r z y s z e w . Zbudowany został w 2. ćwierci XVI w. z inicjatywy Baltazara Smosarskiego, nadwornego lekarza ostatnich Jagiellonów.
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Konstrukcja nad nawą i prezbiterium kościoła ukazana jest na inwentaryzacji
i projekcie rozbudowy kościoła, wykonanym w 1933 r. przez Jana Koszczyca
Witkiewicza27. Była to więźba o analogicznym układzie nad nawą i prezbiterium, jętkowa bez usztywnienia podłużnego, wolna, z wbudowaną
w przestrzeń dolnej kondygnacji konstrukcją drewnianej kolebki. Łuk
kolebki skonstruowany został w oparciu o dwa profilowane zastrzały: pomiędzy kulawką belki wiązarowej i jętka oraz zastrzałem i jętką. Dodatkowe
usztywnienie wiązarów stanowiły miecze pomiędzy jętkami i krokwiami,
zlokalizowane ponad dolną jętką. Nad nawą konstrukcja zbudowana była

12 ■ Kościół pw. Nawiedzenia
NMP od strony rynku Nowego
Miasta, A. Majerski, 1818 r.
(Muzeum Warszawy, sygn. MHW
502)

27 Projekt przechowywany jest w zbiorach IS PAN (Inw. z/1567-69). Składa się z trzech kalek
stanowiących pierwotnie jedną planszę projektową. Na rysunku ukazany jest stan kościoła sprzed przebudowy oraz stan projektowany po zamierzonej rozbudowie. Co ciekawe, architekt pierwotnie nie planował wymiany konstrukcji dachu, a jedynie jej przekształcenie
wyłącznie nad absydą prezbiterium. Ostatecznie projekt Koszczyca Witkiewicza rozbudowy
kościoła nie został zrealizowany, natomiast w 1935 r. wymieniono jedynie wszystkie konstrukcje dachowe z ukształtowaniem dachu nad absydą zgodnie z zamierzeniem projektanta.
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z siedmiu analogicznych wiązarów, a nad prezbiterium z pięciu wiązarów
całych oraz jednego częściowego. W pierwotnym układzie absyda prezbiterium przykryta została dachem półstożkowym, zbudowanym z promieniście
rozłożonych krokwi, opartych na tylnej połaci dachu prezbiterium.
Wobec wymiany dawnych konstrukcji dachów w trakcie prac remontowych prowadzonych w latach 30. XX w., otwarte pozostaje pytanie, czy
ukazane na inwentaryzacji więźby były pierwotne i pochodziły z czasu
wzniesienia kościoła w 2. ćwierci XVI w.? Niewątpliwie ich układ nawiązuje
bezpośrednio do często stosowanych w okresie średniowiecza rozwiązań jętkowych z drewnianą kolebką konstrukcyjną, charakterystycznych dla obszarów Śląska oraz ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego28. Występowanie
sklepienia kolebkowego nad nawą i prezbiterium było również typowe dla
gotycko-renesansowych świątyń na Mazowszu w XVI w. (Kunkel 2000,
Warchoł 2009). Na średniowieczną genezę konstrukcji może też wskazywać
charakter części połączeń ciesielskich, zwłaszcza złącz nakładkowych elementów konstrukcyjnych kolebki. Natomiast połączenia jętek z krokwiami na
czop mają już charakter nowożytny, były stosowane głównie w XVII i XVIII
stuleciu.
28 Konstrukcje takie znane są z terenów Śląska i Pomorza, i były często spotykane w średniowiecznej architekturze kościelnej np. ziemi chełmińskiej oraz Pomorza Gdańskiego i Żuław
(Kozaczewska-Golasz 1984; Kozaczewska-Golasz 1978; Gogolin 2008; Tuliszewski, Milanowski 2008).
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13 ■ Rysunek inwentaryzacyjno-pomiarowy kościoła pw. św. Marii
Magdaleny na Wawrzyszewie,
fragment z przekrojami kościoła,
Jan Koszczyc Witkiewicz, 1933 r.
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, Inw. z/1568)
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14 ■ Układ więźby dachowej nad

prezbiterium kościoła pw. św. Marii
Magdaleny na Wawrzyszewie,
Jan Koszczyc Witkiewicz, 1933 r.
(Instytut Sztuki Polskiej Akademii
Nauk, Inw. z/1568)

Określenia czasu wzniesienia analizowanych konstrukcji nie ułatwia
również datowanie murów kościoła. Zdaniem niektórych badaczy, z XVI w.
pochodzić może jedynie obecne prezbiterium wraz z absydą (Kunkel 2000,
s. 351–352), natomiast nawa dobudowana została w okresie późniejszym,
prawdopodobnie w XVII w. Przyjęcie takiej chronologii przekształceń
kościoła warunkowałoby powstanie analogicznych więźb dachowych nad
nawą i prezbiterium po jego rozbudowie, czyli najwcześniej w XVII w. Brak
jest jednak jednoznacznych dowodów etapowania wznoszenia budynku,
poza informacjami źródłowymi mówiącymi o dobudowie kruchty w 1830 r.
oraz nowej zakrystii w 1870 r. Odpowiedź na powyższe pytanie przynieść
mogą jedynie badania architektoniczne murów kościoła oraz szersze studia
historyczne nad zachowanymi źródłami. Natomiast w obecnym stanie badań
przyjąć należy, że zinwentaryzowane przez Jana Koszczyca Witkiewicza
konstrukcje dachowe mogły pochodzić z czasu budowy kościoła w 2. ćwierci
XVI w., a jeżeli powstały w okresie późniejszym, to w sposób bezpośredni
nawiązywały lub wręcz odtwarzały układ więźby charakterystyczny dla rozwiązań stosowanych w okresie średniowiecza.
Opisane powyżej konstrukcje średniowieczne są jedynymi znanymi
więźbami pochodzącymi z gotyckich kościołów terenu Warszawy. Pozostałe
uległy zniszczeniu podczas późniejszych rozbiórek obiektów i w wyniku
działań ostatniej wojny bądź zostały wymienione na nowsze ustroje w trakcie
prowadzonych prac remontowych i przekształceń kościołów. O ich pierwotnych układach pochodzących ze średniowiecza nie posiadamy żadnych
informacji. Jedynie w przypadku należącego do kanoników regularnych
z Czerwińska kościoła pw. św. Jerzego możemy się domyślać, że pierwotna
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konstrukcja dachowa nad nawą mogła posiadać
układ zbliżony do występującego w kościele
pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie,
czyli wolny, jętkowy lub storczykowy, z drewnianą kolebką przekrywającą wnętrze29. W późniejszym okresie, tj. około połowy XVI w.,
kościół został przebudowany przez warsztat
Jana Baptysty Wenecjanina, wzniesiono wówczas murowane sklepienie kolebkowe oraz być
może nową więźbę dachową nad nawą, która
mogła być konstrukcją mieszaną, storczykowo-stolcową, zbliżoną do rozwiązań zachowanych
do chwili obecnej w kościele w Chruślinie na
Mazowszu (Warchoł 2009, s. 53–58).
Konstrukcje dachowe nad nawą katedry pw.
św. Jana, dzwonnicą kościoła pw. Nawiedzenia
NMP na Nowym Mieście oraz w kościele
pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie
prezentują charakterystyczne dla średniowiecza
układy storczykowe i jętkowe, w przypadku
więźby dzwonnicy fary nowomiejskiej prawdopodobnie łączonej jeszcze z konstrukcją
stolcową. Były typowymi reprezentantami
swojej epoki, jednak cechował je pewien stopień indywidualności. Więźba dachu dzwonnicy kościoła nowomiejskiego wyróżniała się zastosowaniem konstrukcji
mieszanej, storczykowo-stolcowej, a więźba nad nawą katedry świętojańskiej
dominowała swoją wielkością oraz wyróżniała się rzadko spotykanym układem pięciostorczykowym30. Więźby kościoła wawrzyszewskiego posiadały
natomiast wbudowaną drewnianą kolebkę konstrukcyjną, stosunkowo rzadko
29 Tezę o braku murowanych sklepień w nawie kościoła do czasu przebudowy w XVI w. wysunęła Teresa Mroczko, na podstawie analizy układu elewacji frontowej kościoła widocznej na rysunku Wojciecha Gersona z 1872 r. (Mroczko 1986, s. 32; Gerson 1872, s. 60). Teza
ta jest jak najbardziej słuszna, wysokość centralnie usytuowanego okna uniemożliwiała
wykonanie sklepienia murowanego w nawie. Jednocześnie uniemożliwiała też założenie
standardowych stropów drewnianych na poziomie korony murów kościoła. Jedyną możliwością było wykonanie drewnianej kolebki w oparciu o więźbę wolną, bez ciągłych belek
wiązarowych.
30 Konstrukcje wielostorczykowe, szczególnie w wariancie pięciostorczykowym, są bardzo
rzadko spotykane. Przykład takiej konstrukcji znajduje się np. nad nawą fary w Szydłowcu.
Częściej występują w układach trójstorczykowych, w konstrukcjach przekryć dużych kościołów miejskich z XIV i XV w., np. fary w Szydłowie i Bartoszycach, kolegiaty w Wiślicy, katedry w Kwidzyniu oraz kościoła pw. św. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy (Raczyński 1930,
s. 111–112; Mirowski, Pak 2008, s. 221–240; Konieczny 2005, s. 75–94; Gogolin 2008, s. 97–98).
Na terenie Mazowsza konstrukcje wielostorczykowe występowały zapewne sporadycznie
i nie są obecnie zachowane (Warchoł 2009, s. 49–60).
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15 ■ Elewacja zachodnia dawnego

kościoła pw. św. Jerzego, drzeworyt
na podstawie rysunku W. Gersona
(reprodukowany w: Gerson 1872,
s. 60)

konstrukcje dachowe kościołów warszawy

występującą w kościołach na Mazowszu. Co również bardzo charakterystyczne, w następnych stuleciach układy storczykowe i jętkowe w więźbach
dachowych warszawskich kościołów nie były już w zasadzie kontynuowane31.
Warszawa i jej architektura wkroczyły bowiem w nowy okres rozwoju, który
przejawił się m.in. zaniechaniem stosowania dotychczasowych, tradycyjnych
konstrukcji więźb dachowych wypracowanych w średniowiecznych organizacjach cechowych, na rzecz układów nowych, czerpiących za pośrednictwem przyjezdnych wykonawców z rozwiązań stosowanych w architekturze
krajów zachodnioeuropejskich.

Więźby z XVII i XVIII stulecia
Przeniesienie w 1569 r. do Warszawy siedziby obrad sejmowych
Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz nade wszystko przeniesienie stolicy
państwa i siedziby królewskiej w końcu XVI stulecia spowodowało bardzo
dynamiczny rozwój miasta, w tym również w zakresie architektury sakralnej.
Główne stołeczne inwestycje królewskie, jakimi były przebudowa Zamku
Królewskiego prowadzona od 1600 r. z krótkimi przerwami aż po połowę
XVII w. oraz przebudowa fasady katedry pw. św. Jana na Starym Mieście,
stały się również impulsem do przekształcenia dotychczas istniejących warszawskich kościołów, a przede wszystkim budowy wielu nowych obiektów
dla przybyłych do stolicy zgromadzeń zakonnych.
Inwestycje królewskie i możnowładcze oraz bardzo wzmożony ruch
budowlany w zakresie architektury sakralnej przyciągnęły do Warszawy
czołowych architektów i budowniczych królewskich oraz licznych budowniczych i rzemieślników o niższych kwalifikacjach. Jak wskazują badania nad
architekturą warszawską XVII stulecia, wysoko wykwalifikowani wykonawcy
prac budowlanych i kamieniarskich pochodzili przede wszystkim z terenów północnych Włoch i południowo-wschodniej Szwajcarii, szczególnie
Gryzonii (Putkowska 1991, s. 6; Mączyński R. 1995, s. 56 i 60–61), natomiast
rzemieślnicy pozostałych specjalizacji, w tym też wykonawcy prac ciesielskich,
snycerskich i stolarskich, prawdopodobnie w większości byli Niemcami lub
pochodzenia miejscowego.

31 Klasyczne więźby storczykowe nie są znane z obiektów na terenie Warszawy powstałych od
początku XVII w. Natomiast ramy storczykowe wykonane zostały w konstrukcjach, nad
klasztorem Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu oraz w połączeniu z konstrukcją stolcową nad nawą główną kościoła pw. Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście (po połowie
XVIII w.). Pewne cechy układu storczykowego występują też w konstrukcji, która w dalszej
części pracy została omówiona i zakwalifikowana jako układ wieszarowy: w górnej kondygnacji XVIII-wiecznej więźby nad prezbiterium kościoła pw. św. Józefa na Tarchominie. Ta
niewielka konstrukcja łączy cechy układu storczykowego i wieszarowego, uniemożliwiając
jednoznaczne określenie typu w oparciu o obecnie funkcjonującą systematykę konstrukcji
dachowych.
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Wśród kościołów, co do których mamy informacje o ich konstrukcjach
dachowych, najwcześniej, bo już w pierwszych latach XVII w., rozpoczęta
została budowa p r e z b i t e r i u m k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o p w . ś w . J a c k a
d l a n o w o p r z y b y ł y c h d o s t o l i c y d o m i n i k a n ó w . W 1603 r. zakonnicy zakupili rozległy plac przy ul. Freta, pomiędzy ulicami Mostową a nieistniejącą już Zatylną. Budowę murowanego prezbiterium rozpoczęto w 1604 r.,
wznoszenie murów zakończono w końcu 1607 r. Jednocześnie z murami
prezbiterium wzniesiono również mury północnego aneksu mieszczącego
zakrystię, kaplicę oraz na piętrze mały chór zakonny (Katalog 2001, s. 40–55).
Całość nakryto wspólnym dachem, którego konstrukcję wykonano najprawdopodobniej około 1608 r.32 Prezbiterium kościoła nosi jeszcze wyraźne cechy
stylowe gotyku, natomiast konstrukcja dachowa, znana z inwentaryzacji
wykonanej w 1925 r., jest już ustrojem na wskroś nowoczesnym33. Na planszy
inwentaryzacji przedstawiony został przekrój poprzeczny wiązara pełnego
więźby, nakrywającej zarówno prezbiterium, jak i aneks od strony północnej.
Tym samym oś konstrukcji przesunięta jest z osi prezbiterium, a północna
połać dachu schodzi poniżej poziomu korony murów prezbiterium, opierając
się na koronie muru ściany północnej aneksu. Zaprojektowana konstrukcja
dachu w obrębie obu części kościoła jest niewątpliwie jednorodna i została
zbudowana w tym samym czasie. Więźba posiada układ mieszany, stolcowo-wieszarowy, dwujętkowy, w dolnej kondygnacji bezpośrednio na belce wiązarowej postawione są dwie analogiczne ramy stolcowe o stolcach leżących,
rozparte rozporą umieszczoną pod dolną jętką oraz usztywnione w kierunku
poprzecznym pojedynczymi zastrzałami pomiędzy stolcem a rozporą. W kierunku podłużnym rama stolcowa usztywniona została płatwią zlokalizowaną
pod jętką oraz umieszczonym pod nią ryglem. Brak jest natomiast ukazanych
jakichkolwiek usztywnień skośnych ramy, które mogły nie występować lub
nie zostały naniesione na rysunek inwentaryzacyjny. W osi środkowej konstrukcji występuje rama wieszakowa, z wieszakiem wspartym na krokwiach
oraz parze zastrzałów, biegnących od dolnej jętki do wieszaka, w linii prawie
równoległej do krokwi. Wieszak dochodzi bezpośrednio do belki wiązarowej
oraz, za pośrednictwem stalowych strzemion, posiada podwieszoną podłużna
belkę podciągu, na której opierały się belki wiązarowe konstrukcji w połowie
ich długości. Rama wieszakowa usztywniona została w kierunku podłużnym
32 Na podstawie archiwaliów monografista kościoła podaje szczegółowe daty roczne budowy
poszczególnych części prezbiterium oraz północnego aneksu, które były wznoszone jednoetapowo. Budowę murów zakończono w końcu 1607 r., więc prawdopodobnie w roku
następnym wykonano konstrukcję dachu, by zabezpieczyć mury kościoła oraz umożliwić
wykonywanie prac wykończeniowych we wnętrzu. Zakrystia była użytkowana już w 1609
r., co pośrednio wskazuje również na 1608 r. jako prawdopodobną datę budowy dachu, choć
prace wykończeniowe i wznoszenie sklepień w pomieszczeniu nad zakrystią trwały jeszcze
do 1613 r. (Urbanowski 1975, s. 202).
33 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Dominikanów pw. św. Jacka, przekrój poprzeczny prezbiterium, oprac. J. Chorzewski, T. Słońska, 1925 r., ZAP PW, Inw. 16165.
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16 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła Dominikanów pw.
św. Jacka, przekrój poprzeczny
przez prezbiterium i zakrystię,
J. Chorzewski, T. Słońska, 1925 r.
(Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej,
Inw. 16165)

odcinkowym ryglem pomiędzy wieszakami, zlokalizowanym na poziomie rozpory ram stolcowych, oraz prawdopodobnie zastrzałami bądź parą
zastrzałów krzyżowych pomiędzy wieszakami lub pojedynczymi zastrzałami
pomiędzy ryglami a wieszakami, umieszczonymi zarówno od góry, jak i od
dołu rygla.
Krokiew północnej połaci dachu prezbiterium kościoła jest dłuższa od
krokwi połaci południowej, schodzi do poziomu korony muru aneksu północnego oraz oparta jest na belce wiązarowej położonej na murze i wmurowanej od strony południowej w ścianę prezbiterium. Pomiędzy belką
wiązarową aneksu a belką więźby dachu nad prezbiterium, zlokalizowana jest
dodatkowa niewielka konstrukcja wspierająca nadwieszoną nad aneksem część
więźby głównego dachu, obciążoną północną ramą stolcową. Konstrukcja ta
posiada układ stolcowy, ze stolcem północnym postawionym bezpośrednio
na belce wiązarowej, wspierającym płatew, na której oparta została krokiew
przy węźle stopowym ramy stolcowej górnej więźby oraz drugim stolcem
przysuniętym do muru prezbiterium. Stolec południowy postawiony jest na
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17 ■ Widok kościoła Dominikanów

pw. św. Jacka z odsłoniętymi
i częściowo zniszczonymi więźbami
dachowymi na archiwalnym zdjęciu
z czasu powstania warszawskiego,
fot. E. Faryaszewska, wrzesień
1944 r. (za: Szypowska, Szypowski
2005b, s. 206)

podwalinie, pomiędzy stolcami pod górną belką wiązarową zlokalizowany
jest rygiel, usztywniony w układzie poprzecznym mieczami pomiędzy ryglem
a stolcami. Stolec północny posiada dodatkowo usztywnienie podłużne z płatwią, również za pomocą miecza.
Omawiana inwentaryzacja więźby jest na tyle dokładna, że umożliwia
również analizę występujących połączeń ciesielskich pomiędzy poszczególnymi elementami. Są to wyłącznie połączenia czopowe, w przypadku górnej
jętki, rozpory i zastrzałów leżących ram stolcowych z wrębem, kołkowane
pojedynczo lub przy użyciu dwóch kołków.
Analizowana konstrukcja nad prezbiterium kościoła Dominikanów pw.
św. Jacka, jeśli przyjąć jej datowanie na początek XVII stulecia – co wydaje
się bardzo prawdopodobne wobec braku przekazów mogących świadczyć
o jej wymianie – byłaby pierwszą tak nowoczesną konstrukcją w kościołach
na terenie Warszawy i prawdopodobnie jedną z najwcześniejszych tego
typu konstrukcji na Mazowszu34. Prezentuje już w pełni rozwinięty układ
wieszarowy, który bez większych zmian i modyfikacji był z powodzeniem
stosowany aż do drugiej połowy XIX w. Więźba powyższa została całkowicie zniszczona w trakcie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r.
34 Konstrukcje stolcowe o stolcach leżących pojawiają się w kościołach w Polsce i na Mazowszu
już w XVI w., lecz wyłącznie jako samodzielne ustroje bądź mieszane z układami storczykowymi jako kolejny etap ich rozwoju. Jednakże przypadki łączenia konstrukcji stolcowej
z układem wieszarowym są charakterystyczne dopiero dla XVIII oraz 1. poł. XIX w. (Warchoł
2009, s. 58; Raczyński 1930, s. 28–30). Natomiast na zachodzie Europy są już powszechne
od początku XVII stulecia, stąd prawdopodobnie były importowane przez przyjezdnych mistrzów ciesielskich (Binding 1991; Ostendorf 1908).
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18 ■ Model fragmentu więźby
dachowej kościoła Jezuitów na
Starym Mieście (za: Raczyński 1930,
s. 29)

W 1609 r. rozpoczęto budowę kolejnego, nowego kościoła na terenie
Warszawy, dla z g r o m a d z e n i a z a k o n n e g o j e z u i t ó w . Budowla stanęła
na działce w bezpośrednim sąsiedztwie katedry świętojańskiej. Do 1616 r.
ukończono mury kościoła, a w 1620 r. świątynię oddano do użytku (Paszenda
2010, s. 360). Konstrukcja dachowa kościoła musiała więc powstać pomiędzy
tymi datami, prawdopodobnie niezwłocznie po ukończeniu murów około
1617–1618 r. Fasada kościoła wraz ze szczytem natomiast ukończone zostały
dopiero w 1633 r., być może w wyniku zmiany pierwotnej koncepcji oraz
budowy dachu o kalenicy wyższej niż pierwotnie zakładano (Paszenda 2010,
s. 367)35.
35 Domniemana przez autora zmiana wysokości dachu, która pociągnęła za sobą zmiany proporcji
elewacji frontowej i szczytu kościoła, wynikała być może z chęci dostosowania proporcji i wielkości dachu do istniejącego w bezpośrednim sąsiedztwie dachu katedry pw. św. Jana. Dominanta olbrzymiej bryły katedry z wyniosłym dachem gotyckim, w przypadku budowy kościoła Jezuitów o typowych, barokowych proporcjach, spowodowałaby jego niewątpliwą marginalizację
przestrzenną, co z kolei na pewno nie byłoby korzystne dla rangi kościoła, jaką chcieli mu nadać
jezuici. Stąd prawdopodobnie starano się zaradzić zaistniałej sytuacji poprzez zmianę proporcji
kościoła i jego dachu (wysokości ścian kościoła w stosunku do jego szerokości i długości oraz
wysokości dachu) tak, by choć w części równoważyły gabaryty sąsiedniej katedry. Zabiegi takie
są również wyraźnie widoczne w odniesieniu do lokalizacji i wysokości dzwonnicy kościoła Jezuitów, która specjalnie została zaprojektowana jako dominanta wysokościowa, konkurencyjna
dla ówczesnej dzwonnicy katedry św. Jana, w perspektywie miasta obserwowanej od strony Wisły. Dopiero nadbudowa dzwonnicy kościoła św. Jana przeprowadzona pomiędzy 1683 a 1697 r.
na jakiś czas przywróciła pierwotne dominanty obu świątyń zgodne z ich funkcją i rangą. Na ten
temat patrz też artykuł Jerzego Lileyko: Lileyko 2000, s. 367–389.
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19 ■ Rysunek układu wiązarów
i usztywnień podłużnych więźby
kościoła Jezuitów (za: Rapp 2000,
s. 103)

Układ konstrukcji dachu znany jest z przekazów archiwalnych. Przekrój
poprzeczny kościoła z widoczną konstrukcją dachową widoczny jest na
inwentaryzacji przechowywanej w zbiorach IS PAN i ZAP PW, wykonanej prawdopodobnie przez A. Idźkowskiego przed restauracją katedry pw.
św. Jana36. Rysunek ten jest dosyć schematyczny i niezbyt szczegółowy,
pozwala jedynie na ogólne określenie układu wiązara pełnego konstrukcji.
Zdecydowanie bardziej szczegółowe przedstawienie więźby zawarł w swej
pionierskiej pracy Jerzy Raczyński, zapewne wykonując inwentaryzację na
podstawie dokładnych pomiarów konstrukcji, które poza ukazaniem rysunkowym umożliwiły również sporządzenie drewnianego modelu fragmentu
więźby (Raczyński 1930, s. 29–30)37.
36 Patrz przyp. 21.
37 W zbiorach archiwalnych ZAP PW brak jest jednak inwentaryzacji kościoła z dokładniejszym
ukazaniem konstrukcji dachowej, prawdopodobnie Raczyński wykonał pomiary więźby na
potrzeby własnej pracy naukowej i zostały one zreprodukowane jedynie w jego publikacji.
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Wykonana nad nawą kościoła Jezuitów konstrukcja dachowa była rozwinięciem typu konstrukcji dachowej znanej już znad prezbiterium kościoła
dominikańskiego. Prezentuje również układ mieszany, stolcowo-wieszarowy,
jednakże w bardzo charakterystycznym i wysoce indywidualnym rozwiązaniu.
Boczne ramy stolcowe o stolcach leżących, stanowiące podstawę usztywnienia
podłużnego konstrukcji tworzą układ dwukondygnacyjny, w którym bardzo
długie stolce podpierają płatew aż pod górną jętką, a dolna jętka, zlokalizowana
w połowie wysokości stolców, jest właściwie dodatkową rozporą rozpierającą
stolce, i nie jest powiązana z krokwiami. Natomiast zlokalizowane w dwóch
kondygnacjach właściwe rozpory stolców biegną ukośnie od stolców do
wieszaka, stanowiąc niejako jego dodatkowe wyparcie. Dwuczęściowe
rozpory wspinające, jak określił je Jan Tajchman (Tajchman 2005a, s. 27), są
dodatkowo wzmocnione poprzez powiązanie krótkimi mieczami ze stolcami.
Ramy stolcowe w kierunku podłużnym zostały usztywnione na pięciu poziomach, prawdopodobnie trzema płatwiami (stopową i dwiema pośrednimi
– połaciowymi) oraz dwoma poziomami rygli odcinkowych zlokalizowanymi
pomiędzy stolcami w wiązarach pełnych. Na rysunku więźby w pracy Jerzego
Raczyńskiego nie są zaznaczone usztywnienia skośne ram stolcowych, natomiast są one częściowo widoczne na zdjęciu modelu konstrukcji i mogły mieć
charakter krzyżujących się zastrzałów osadzonych w stolcach lub – bardziej
prawdopodobnie – w płatwiach, tak jak to przedstawił Piotr Rapp na rysunkach zamieszczonych w swojej pracy (Rapp 2000, s. 103).
Umiejscowiona centralnie rama wieszakowa konstrukcji posiada wieszaki
zróżnicowane pod względem długości i funkcji. Co drugi wiązar pełny
występował wieszak o pełnej długości, posiadający podwieszoną za pomocą
stalowych strzemion podwalinę ramy, służącą do podwieszenia pozostałych
belek wiązarowych konstrukcji. Pomiędzy nimi znajdowały się wieszaki
o niepełnej długości, niedochodzące dołem do podwaliny i niespełniające
funkcji podwieszenia pośredniego belek wiązarowych. Wieszaki te od dołu
zakończone były ozdobnie wycinanym „wisiorem”. Wszystkie wieszaki
konstrukcji wyparte zostały parą zastrzałów postawionych na górnej jętce
i posiadały usztywnienia w postaci podłużnych ram wykonanych za pomocą
krótkich mieczy w dwóch poziomach, pomiędzy wieszakami a ryglami.
Zdjęcie modelu więźby pozwala również na określenie układu wiązara
niepełnego, który składał się wyłącznie z belki wiązarowej, dwóch jętek i krokwi. W układzie podłużnym wiązary niepełne występowały naprzemiennie
z wiązarami pełnymi, co drugi wiązar konstrukcji. Z opisu Raczyńskiego
i rysunku dowiadujemy się również, że zastosowano wyłącznie połączenia
czopowe poszczególnych elementów (część z wrębem), kołkowane pojedynczo lub dwoma kołkami.
Prawdopodobnie analogiczna do analizowanej powyżej więźby nad nawą
kościoła Jezuitów na Starym Mieście była konstrukcja nad nawą opisywanego
już kościoła Dominikanów na Nowym Mieście. Nawę kościoła ukończono
później niż prezbiterium, mury wzniesione zostały do 1626 r., natomiast
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20 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła Dominikanów pw.
św. Jacka, przekrój poprzeczny
przez nawę główną i nawy boczne,
J. Chorzewski, T. Słońska, 1925 r.
(Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej,
Inw. 16166)

konstrukcja dachowa – po dłuższej przerwie w budowie, prawdopodobnie
dopiero w latach 1635–1636 (Urbanowski 1975, s. 203–204). Pomimo prawie
dwudziestoletniego okresu dzielącego obie konstrukcje są one prawie takie
same, co świadczyć może o udziale w budowie tego samego mistrza lub
warsztatu ciesielskiego.
Układ wiązara pełnego więźby nad n a w ą k o ś c i o ł a D o m i n i k a n ó w
warszawskich znany jest z inwentaryzacji kościoła wykonanej w 1925 r.38; jest
on również ukazany w pracy Jerzego Raczyńskiego (Raczyński 1930, s. 30).
38 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Dominikanów pw. św. Jacka, przekrój poprzeczny nawy,
oprac. J. Chorzewski, T. Słońska, 1925 r., ZAP PW, Inw. 16166.
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21 ■ Kościół Dominikanów pw.

św. Jacka, widok kościoła od strony
wschodniej z zachowaną po
powstaniu warszawskim
pozostałością konstrukcji dachu nad
nawą główną, fot. L. Sempoliński,
06.05.1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 102202)

Obie konstrukcje różnią się jedynie wielkością i szczegółami, więźba nad nawą
kościoła pw. św. Jacka posiadała tylko trzy poziomy usztywnienia ram stolcowych, brak było też górnego poziomu rygli ramy wieszakowej (choć może
to być również skutek przeoczenia autorów inwentaryzacji) oraz prawdopodobnie konstrukcja nie posiadała wiązarów z wieszakami o niepełnej długości
zakończonych „wisiorem”, gdyż nie są one ukazane na żadnym z rysunków.
Istniejący rysunek nie pozwala niestety na odczytanie układu podłużnego
więźby ani rodzaju usztywnień podłużnych, poza prawdopodobnie krótkimi
mieczami pomiędzy ryglem a wieszakiem w centralnej ramie wieszakowej.
Do połączenia poszczególnych elementów zastosowano wyłącznie złącza czopowe, tak jak w przypadku poprzednich konstrukcji wzmocnionych jednym
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lub dwoma kołkami oraz dodatkowym wrębem. W trakcie późniejszych prac
remontowych konstrukcja została prawdopodobnie nieznacznie obniżona
poprzez usunięcie zniszczonych końcówek krokwi i stolców, zapewne wraz
z pierwotną płatwią stopową ramy stolcowej. W wyniku naprawy dodano
również widoczne podkładki pod stopę krokwi i stolca, połączone klamrami
z belką wiązarową, oraz długie przypustnice sięgające prawie połowy długości krokwi.
Przedstawione konstrukcje nad nawą kościoła Dominikanów oraz nawą
i prezbiterium kościoła Jezuitów są konstrukcjami wyjątkowymi, posiadającymi cechy wyróżniające je na tle innych spotykanych układów stolcowo-wieszarowych. Cechami tymi są dwukondygnacyjne ramy stolcowe,
w których bardzo wysokie stolce poprowadzone są pod górną jętkę, a dolna
jętka pełni w układzie konstrukcyjnym właściwie funkcję rozpory stolców,
oraz charakterystyczne, złożone z dwóch odcinków rozpory wspinające,
spełniające funkcję dodatkowego wyparcia (zawieszenia) wieszaka. Tym
samym elementy te częściowo tworzą, razem z zastrzałami postawionymi
na górnej jętce, element konstrukcyjny wieszara, a w całości układu więźby
odgrywają podwójną rolę, zarówno rozpory bocznych ram stolcowych, jak
i dodatkowego wyparcia środkowego wieszaka.
Układ powyższy nie znajduje analogii w znanych autorowi z literatury
przedmiotu konstrukcjach pochodzących spoza Polski, ani w odniesieniu do
dwukondygnacyjnych ram stolcowych, ani rozpór wspinających wieszaka.
Autor zna natomiast dwie konstrukcje pochodzące z terenów Polski, spoza
Warszawy, posiadające zbliżony układ, które również wzniesione zostały
w pierwszej połowie XVII stulecia. Jest to reprodukowana już w publikacji
Raczyńskiego konstrukcja nad nawą i prezbiterium kościoła w Siemiatyczach
(Raczyński 1930, s. 28–29) oraz konstrukcja nad nawą kościoła w Raszynie
pod Warszawą. Kościół w Siemiatyczach wzniesiony został z inicjatywy Lwa
Sapiechy, kanclerza wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego, oraz jego
syna, Kazimierza Leona Sapiechy, marszałka nadwornego i podkanclerzego
litewskiego, w latach 1626–1637 (Katalog 1996, s. 58); konstrukcja dachowa
kościoła zbudowana została prawdopodobnie około 1630 r. lub w pierwszej
połowie lat 30. XVII w. Natomiast kościół w Raszynie wybudowano z fundacji Zygmunta Opackiego, podkomorzego warszawskiego oraz zaufanego
króla Zygmunta III Wazy, w latach 1635–165439. Więźba dachowa kościoła
39 W literaturze przyjęto datę budowy kościoła związaną z jego konsekracją w 1654 r. Powiela
ją większość opracowań historycznych i popularnonaukowych. Natomiast oczywiste jest, że
kościół nie mógł powstać i zostać wykończony w jednym roku, dlatego powyższa data jest
zapewne datą ostatecznego ukończenia prac budowlanych, rozpoczętych znacznie wcześniej.
Wskazówka dotycząca ich rozpoczęcia znajduje się w pracy J. Łukaszewicza z 1863 r.: „Po Tarnowskich dostał się Raszyn do rąk Opackich, herbu Prus, z których Zygmunt Opacki podkomorzy warszawski, zmarły wojewodą dorpackim, w miejsce drewnianego, wzniósł w Raszynie
kościół murowany i zapisał mu na utrzymanie przy nim dwóch mansyonarzy 7000 ówczesnych
złotych w roku 1635”. Tak więc budowa kościoła została prawdopodobnie rozpoczęta w latach
30. XVII w., a ostatecznie ukończona dopiero około 1654 r. (Łukaszewicz 1863, s. 341–342).
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22 ■ Kościół Dominikanów pw.

św. Jacka, fragment ruin wnętrza
z zachowaną po powstaniu
warszawskim pozostałością
konstrukcji dachu nad nawą główną,
fot. L. Sempoliński, marzec 1945 r.
(Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Inw. 102188)
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mogła więc powstać w drugiej połowie lat 30. lub na początku lat 40. XVII w.
Więźby obu kościołów wyróżniają charakterystyczne elementy znane z realizacji warszawskich, czyli dwukondygnacyjne stolce oraz rozpory wspinające,
natomiast w szczegółach różnią się już od konstrukcji zrealizowanych w warszawskich kościołach jezuitów i dominikanów. Więźba kościoła siemiatyckiego posiada wszystkie wiązary pełne z wieszakiem o standardowej długości
od węzła kalenicowego krokwi do belki wiązarowej, natomiast wieszak nie
jest wyparty zastrzałami postawionymi na górnej jętce, a długimi zastrzałami
opartymi na belce wiązarowej40. W ramach stolcowych występują też tylko
40 Na rysunku i zdjęciu modelu więźby w pracy J. Raczyńskiego zastrzały nie są pokazane, prawdopodobnie Raczyński uznał je za wtórne wzmocnienia i naprawy konstrukcji. Natomiast
analiza zachowanej do chwili obecnej więźby skłania do innych wniosków, że elementy te
zostały wykonane łącznie z pozostałą częścią konstrukcji. Świadczy o tym analogiczny sposób obróbki drewna, taki sam charakter połączeń ciesielskich oraz obecność na zastrzałach
ciesielskich znaków montażowych, identycznych jak na pozostałych elementach poszczególnych wiązarów więźby.
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23 ■ Układ konstrukcji dachu
nad nawą i prezbiterium kościoła
w Siemiatyczach, skala 1:150,
oprac. autor
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24 ■ Układ konstrukcji dachu

nad nawą kościoła w Raszynie,
skala 1:150, oprac. autor
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trzy poziomy usztywnienia podłużnego, dwie płatwie oraz jeden poziom
rygli, a miecze pomiędzy stolcami i rozporami posiadają złącza nakładkowe, nie czopowe. Natomiast konstrukcja nad nawą kościoła w Raszynie
nie posiada w ogóle zastrzałów wypierających wieszak, górna rozpora ram
stolcowych jest wykonana z jednego odcinka i nie jest wspinająca, a dolne
rozpory posiadają charakter silnie wspinający i są podsunięte pod samą dolną
jętko-rozporę. Powyższe różnice nie zmieniają jednak zasadniczego układu
konstrukcji, wyróżniającego je na tle innych konstrukcji stolcowo-wieszarowych stosowanych w więźbach dachowych od XVII do XIX w.
W latach 1643–1649 zrealizowana została budowa niewielkiego k o ś c i o ł a
p w . ś w . B e n o n a n a N o w y m M i e ś c i e , dla tzw. bractwa św. Benona,
zwanego potocznie bractwem niemieckim (Mączyński R. 1995, s. 57). Układ
wykonanej wówczas konstrukcji dachowej znany jest z bardzo dokładnej
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25 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła pw. św. Benona, przekrój
poprzeczny wiązara pełnego
konstrukcji, F. Adamski, E. Kaliski,
1928 r. (Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej, Inw.
16215)

inwentaryzacji przechowywanej w ZAP PW41 oraz rysunku i opisu zamieszczonego w opracowaniu Raczyńskiego (Raczyński 1930, s. 27–28). Była to
konstrukcja mieszana, stolcowo-wieszarowa, dwujętkowa, posiadająca w dolnej kondygnacji dwie ramy o stolcach leżących, rozparte rozporą odsuniętą od
jętki i usztywnione mieczami pomiędzy stolcem a jętką oraz centralnie ramę
wieszakową z wieszakiem zawieszonym w kalenicy i wypartym krótkimi
zastrzałami postawionymi na dolnej jętce. Wieszak posiadał niepełną długość,
czyli nie dochodził do belki wiązarowej, podwieszając ją lub płatew, a zakończony był pod rozporą ozdobnym „wisiorem” analogicznym do przypadku
więźby w kościele Jezuitów. Całość wieszara nie spełniała więc podstawowej
funkcji konstrukcyjnej, jaką jest podwieszenie belek wiązarowych, a biorąc
pod uwagę występowanie konstrukcji stolcowej będącej głównym elementem usztywnienia podłużnego więźby, jest on w zasadzie zbędny. Można
się więc zgodzić z tezą Raczyńskiego, że „[…] odmienny jednak przykład
posiadamy z nawy kościoła św. Benona w Warszawie, gdzie rozpora i jętka
zwykłego wiązara objęte są w nakładkę przez storczyk, wyżej na jętce wieszarowo podtrzymywany, u kalenicy tylko na kołek z krokwiami złączony;
może jedyna racja bytu tego dodatku jest wycięcie ozdobnego wisiora u jego
spodu” (Raczyński 1930, s. 28). Dodatkowe usztywnienie wiązarów pełnych
konstrukcji stanowiły niesymetryczne, krzyżowe zastrzały, przechodzące
przez większość elementów wiązara.
41 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła pw. św. Benona, oprac. F. Adamski, E. Kaliski, 1928 r., ZAP
PW, Inw. 16212-13, 16215, 16217-19. Zachowało się łącznie sześć plansz z widoczną konstrukcją dachową, z czego pięć plansz dotyczy wyłącznie inwentaryzacji konstrukcji dachowej.
Plansze przedstawiają przekrój poprzeczny kościoła, przekroje poprzeczne wiązara pełnego,
półpełnego i niepełnego wraz z detalami, fragment przekroju podłużnego oraz układ usztywnienia bocznych ram stolcowych. Jest to bez wątpienia najbardziej dokładna inwentaryzacja
konstrukcji dachowej kościoła z terenu Warszawy przechowywana w ZAP PW.
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26 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła pw. św. Benona, przekrój
poprzeczny wiązara półpełnego
konstrukcji, F. Adamski, E. Kaliski,
1928 r. (Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej, Inw.
16213)

Wiązary niepełne konstrukcji zbudowane zostały wyłącznie z krokwi
i jętek. Natomiast w części wiązarów niepełnych występowały dodatkowo
długie zastrzały spinające krokwie z jętkami, analogicznie do wiązarów
pełnych42. Możemy więc mówić o występowaniu wiązarów półpełnych,
pozbawionych stolców i wieszaka, ale posiadających zastrzały. W układzie
podłużnym wiązar pełny występował co czwarty wiązar, a środkowy z trzech
wiązarów pomiędzy nimi był wiązarem półpełnym z dodatkowymi zastrzałami. Usztywnienie podłużne ram stolcowych realizowane było za pomocą
płatwi pod dolną jętką oraz rygli mniej więcej w połowie wysokości stolca,
a ramy wieszakowej przy użyciu jednego poziomy rygli zlokalizowanego
pomiędzy jętką a rozporą stolców. Dodatkowo w płaszczyźnie ram stolcowych zlokalizowane zostały krzyżowe zastrzały, biegnące od stolców poprzez
rygiel do płatwi. Rama wieszakowa prawdopodobnie nie posiadała dodatkowych, skośnych usztywnień podłużnych mieczami lub zastrzałami.
W odróżnieniu do konstrukcji nad kościołami Dominikanów i Jezuitów,
konstrukcja dachowa kościoła pw. św. Benona posiadała liczne złącza
nakładkowe elementów, nadające jej nieco staroświecki charakter. Złącza te,
42 Wobec zniszczenia konstrukcji trudno jednoznacznie stwierdzić, czy zastrzały te były pierwotnym elementem konstrukcji, czy też zostały do niej dodane w trakcie późniejszych napraw i remontów. Zastrzały odwiązane zostały z innej strony wiązara niż pozostałe elementy
(miecze), jednakże charakter i kształt złącz ciesielskich jest taki sam w przypadku zastrzałów i mieczy. Jeżeli pochodziły z późniejszego czasu, mogły być związane ze wspominanymi
w literaturze kościoła pracami remontowymi prowadzonymi po wojnach szwedzkich lub
w 1. poł. XVIII w. Jest jednak mało prawdopodobne, by w ich wyniku wymieniona została
cała konstrukcja dachu, pomimo informacji o wypaleniu kościoła podczas pożaru w 1739 r.
(Mączyński R. 1998, s. 178).
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27 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła pw. św. Benona, przekrój
poprzeczny wiązara niepełnego
konstrukcji, F. Adamski, E. Kaliski,
1928 r. (Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej, Inw.
16217)

28 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła pw. św. Benona, fragment
przekroju podłużnego, F. Adamski,
E. Kaliski, 1928 r. (Zakład
Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, Inw. 16218)

zwłaszcza nakładki z podwójnym zaciosem łączące długie zastrzały z krokwią
i stolcem, są zbliżone do rozwiązań stosowanych w konstrukcjach pochodzących z XVI w. z terenu Mazowsza43. Z materiałów archiwalnych wiemy,
że wykonawcą konstrukcji był mistrz ciesielski o nazwisku Kronberger
43 Nakładki o zbliżonej formie występują np. w mazowieckich kościołach w miejscowościach
Chruślin, Bogate i Pszczonów.
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(Mączyński R. 1995, s. 60), prawdopodobnie Niemiec z pochodzenia. Istotne
różnice w charakterze powyższej więźby w porównaniu do konstrukcji
dachowych kościołów Dominikanów i Jezuitów nie pozwalają na łączenie
ich w jedną grupę warsztatową.
W latach 60. XVII w. prowadzono budowę murowanego klasztoru
i pierwszego kościoła sióstr Wizytek przy Krakowskim
P r z e d m i e ś c i u . Prace budowlane rozpoczęte w 1664 r. ukończono dwa lata
później. Wzniesiono w całości wschodnie skrzydło klasztoru, część skrzydła
północnego oraz kościół, zajmujący pierwotnie całość skrzydła południowego, zgodnie z regułą zakonu wtopiony całkowicie w jego zabudowania
(Chrościcki 1973, s. 24–28). Niepotwierdzone przekazy archiwalne wskazują,
że projektantem zespołu mógł być architekt Pichard, prawdopodobnie
pochodzenia francuskiego (Chrościcki 1973, s. 25, za P. Bohdziewiczem).
Konstrukcja dachowa nad całością tej części zabudowań klasztoru
i kościoła wzniesiona została w jednym etapie, z drzew ściętych w 1663 r.44 Do
budowy użyto drewna jodłowego i świerkowego, sprowadzonego najprawdopodobniej z Małopolski45. Nie jest znany autor konstrukcji, który również
mógł być obcokrajowcem pochodzenia niemieckiego lub francuskiego46.
Zastosowany układ więźby jest dwujętkową konstrukcją typu storczykowego, z ramą storczykową zlokalizowaną ponad dolną jętką. Wiązary
pełne konstrukcji posiadają storczyki o niepełnej długości, wyparte krokwiami w kalenicy oraz zawieszone jedynie na górnej jętce. Usztywnienie
poprzeczne wiązara stanowią miecze zlokalizowane w dwóch poziomach,
pomiędzy krokwiami a dolną jętką. W najniższej kondygnacji konstrukcja
tworzyła pierwotnie dużą, wolną przestrzeń gospodarczą, w chwili obecnej
zabudowaną trzema ramami stolcowymi o stolcach stojących, jedną centralną
w linii ramy storczykowej wspierającą bezpośrednio dolną jętkę oraz dwiema
bocznymi ramami zlokalizowanymi pod mieczami usztywniającymi połączenie dolnych mieczy z jętką. Charakter i lokalizacja dolnych ram stolcowych
44 Datowanie konstrukcji znad klasztoru Wizytek opiera się na badaniach dendrochronologicznych wykonanych w 2008 r. przez prof. dr. hab. T. Ważnego oraz E. Okonia. Wyniki badań
znajdują się w archiwum Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
45 Ibidem. Sprowadzenie drewna z Małopolski drogą wodną było prawdopodobnie tańsze niż
z terenów Mazowsza drogą lądową. Uzasadniałoby to zakup drewna przez wizytki, pomimo
posiadania znacznych zasobów leśnych we własnych dobrach w Kamieńczyku nad Bugiem.
46 Obcokrajowcy, w tym głównie Francuzi, współpracowali z wizytkami przy wznoszeniu ich
zabudowań przez cały XVII w. Jest to o tyle zrozumiałe, że zakonnice sprowadzone zostały z Francji i utrzymywały z krajem macierzystym ożywione stosunki aż do końca stulecia.
Również osoba fundatorki, królowej Ludwiki Marii Gonzagi, mogła wpłynąć na korzystanie
z usług projektantów i wykonawców z Francji. Poza domniemanym projektantem pierwszego murowanego klasztoru i kościoła – Pichardem, w drugim etapie rozbudowy klasztoru
w latach 1674–1682 korzystano z usług architekta Łazarza Nolleta oraz przedsiębiorcy budowlanego de Baluze (Chrościcki 1973, s. 30). Konstrukcje dachowe z obu etapów budowy
klasztoru wykazują istotne zbieżności w kwestii zastosowanego materiału (jodła i świerk)
oraz charakterystycznych rozwiązań konstrukcyjnych.
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29 ■ Układ konstrukcji dachu nad
południowym skrzydłem klasztoru
Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu, pierwotnie
pierwszym kościołem klasztornym,
skala 1:150, oprac. autor

wskazywać mogą na ich późniejsze pochodzenie, związane z naprawami
więźby w XVIII lub XIX w. Usztywnienie podłużne konstrukcji stanowią
w ramie storczykowej krzyżujące się zastrzały pomiędzy górnymi i dolnymi
ryglami, niemające jednak powiązania ze storczykami w wiązarach pełnych.
Wiązary niepełne więźby składają się z tych samych elementów co wiązary
pełne, jedynie z wyjątkiem storczyka. Cechą charakterystyczną konstrukcji jest również występowanie ścianek kolankowych i belek stropowych
obniżonych względem korony muru. Rozwiązanie takie dawało możliwość
wygospodarowania wyższej przestrzeni użytkowej poddasza do poziomu
najniższej jętki. Wymagało jednak dodatkowego wzmocnienia węzła stopowego konstrukcji, które zrealizowano za pomocą zastrzału postawionego na
belce stropowej i powiązanego z krokwią oraz krótką belką kulawką leżącą
na murze.
Rama storczykowa konstrukcji nad południowym skrzydłem klasztoru
Wizytek (pierwszym kościołem murowanym) jest przykładem bardzo zredukowanego układu, w którym storczyk zawieszony jest jedynie w kalenicy oraz
na jednej jętce. Sposób zawieszenia storczyka w kalenicy oraz charakter jego
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złącza powodują, że jest on właściwie wyparty krokwiami na wzór rozwiązań
wieszarowych. Analogiczny typ złącza zastosowany został również w nieco
późniejszej więźbie nad kościołem Karmelitów Bosych, posiadają je też
konstrukcje wzniesione nad pozostałymi skrzydłami klasztoru w pierwszym
i drugim etapie jego budowy. Więźby z drugiego etapu wyróżnia zakończenie storczyka poniżej dolnej jętki ozdobnym „wisiorem”, tak jak to miało
miejsce w konstrukcjach nad kościołami należącymi do jezuitów i bractwa
św. Benona. W konstrukcjach tych storczyki wyparte są również jedynie
krokwiami w kalenicy oraz zawieszone na górnej jętce. Dolne jętki posiadają
jednak charakter odcinkowy, występują też zastrzały pomiędzy storczykami
a krokwiami, które sprawiają wrażenie zawieszenia storczyków również na
krokwiach. Jednakże w rzeczywistości zastrzały połączone są ze storczykami
jedynie złączem wrębowym przekołkowanym poziomym kołkiem z boku
elementu i nie pełnią funkcji zawieszenia, a jedynie usztywnienia poprzecznego storczyka w układzie wiązara. Zbliżone rozwiązania konstrukcyjne
więźb z obu etapów pozwalają sądzić, że mógł wznieść je ten sam warsztat
lub mistrz ciesielski.
Kościół funkcjonował w zespole klasztoru do czasu zbudowania nowego
kościoła w połowie XVIII stulecia. Około 1757 r. został przebudowany na
pomieszczenia klasztoru z dodaniem podziałów stropem na dwie kondygnacje. Wprowadzone zostały również zmiany w istniejącej konstrukcji
dachowej. Od strony zachodniej zlikwidowany został dawny szczyt kościoła,
zastąpiony trzecią połacią dachu, oraz przekształcona została lub wykonana
od nowa konstrukcja nad dawnym, dużym chórem zakonnic po stronie północnej. Konstrukcja dachowa nad klasztorem Wizytek wpisuje się w obraz
indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych, charakteryzujących konstrukcje dachowe kościołów warszawskich XVII stulecia. Bardzo nietypowe
rozwiązanie połączenia krokwi i zastrzałów ze storczykiem oraz charakterystyczny „wisior” kończący od dołu storczyki w konstrukcjach z drugiego
etapu rozbudowy zespołu łączą ją z omawianymi już powyżej rozwiązaniami
stosowanymi powszechnie w pierwszej połowie XVII w.
W 1671 r. zbudowana została konstrukcja dachowa nad nawą główną,
prezbiterium oraz ramionami transeptu k o ś c i o ł a K a r m e l i t ó w B o s y c h
p r z y K r a k o w s k i m P r z e d m i e ś c i u47. Autorem konstrukcji był znany
z imienia cieśla Szymon narodowości niemieckiej (Wanat 1979, s. 418).
Wzniesiona konstrukcja posiada układ mieszany, stolcowo-wieszarowy,
znacznie już jednak odmienny od wcześniej prezentowanych rozwiązań.
Podstawę układu wiązara pełnego konstrukcji stanowią cztery ramy stolcowe,
dwie o stolcach leżących zlokalizowane w dolnej kondygnacji oraz dwie
o stolcach stojących w środkowej kondygnacji, pomiędzy dolną a górną
47 Datowanie na podstawie informacji archiwalnych oraz badań dendrochronologicznych wykonanych w 2006 r. przez prof. dr. hab. T. Ważnego. Wyniki badań znajdują się w archiwum
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
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jętką. Dolne ramy stolcowe ze stolcami zdobionymi charakterystyczną 30 ■ Układ konstrukcji dachu
nad głównym korpusem kościoła
fazą w połowie ich wysokości, rozparte zostały rozporą zlokalizowaną pod Karmelitów Bosych przy
jętką oraz wzmocnione mieczami pomiędzy stolcem a rozporą. W układzie Krakowskim Przedmieściu,
skala 1:150, oprac. autor
podłużnym ramy usztywnione są dwiema płatwiami – stopową i połaciową
wraz z odcinkowymi ryglami pomiędzy stolcami oraz ukośnymi zastrzałami
łączącymi naprzemiennie płatwie oraz rygle. Górne ramy stolcowe składają
się ze stolców postawionych bezpośrednio na jętce, wspierających płatwie
oraz zastrzałów biegnących od dolnej jętki, poprzez stolec do górnej jętki,
równolegle w stosunku do krokwi. W układzie podłużnym więźby ramy
usztywnione są symetrycznymi mieczami pomiędzy stolcami a płatwią.
Na osi wiązarów pełnych konstrukcji umieszczony został wieszak o pełnej długości, biegnący od węzła w kalenicy do belki wiązarowej. Został on
zawieszony na krokwiach, jętkach i rozporze oraz wyparty dwoma zastrzałami
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postawionymi na górnej jętce. Co charakterystyczne jednak, wieszak nie
posiada usztywnień podłużnych, nie tworzy więc ramy wieszakowej, a jego
funkcja podwieszenia belki wiązarowej zredukowana została do minimum
i realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem kołkowanego połączenia
czopowego48. Możemy więc mówić o niemal całkowitej redukcji funkcji
wieszarowej wieszaka, który sprowadzony został do roli słupa w układzie
poprzecznym wiązara i w zasadzie nie odgrywał już żadnej roli w układzie
konstrukcyjnym więźby.
Powyższy układ posiadają wszystkie wiązary pełne nawy, prezbiterium
oraz ramion transeptu więźby. Natomiast nad skrzyżowaniem naw układ
został zaburzony wprowadzeniem spłaszczonej kopuły sklepienia, której
strzałka sięga jednak powyżej poziomu belek wiązarowych. Na przestrzeni
trzech przęseł więźby układ zmodyfikowano, likwidacji uległa ciągła belka
wiązarowa, dolna jętka wraz z rozporą zostały podniesione do góry, a stolce
dolnej kondygnacji wydłużone. Skrócony został również wieszak, który
w obrębie dwóch wiązarów sięga tylko nieznacznie poniżej poziomu rozpory. Górna jętka pozostała na tym samym poziomie, skróceniu uległy stolce
i zastrzały górnych ram stolcowych. Modyfikacje dolnych ram stolcowych
spowodowały również wprowadzenie dodatkowego rygla pomiędzy stolcami
oraz zmiany usztywnienia podłużnego, wykonanego w dwóch przęsłach za
pomocą krzyżujących się zastrzałów.
Opisywana konstrukcja kościoła Karmelitów Bosych stanowi etap
schyłkowy rozwiniętych konstrukcji mieszanych, stolcowo-wieszarowych,
charakterystycznych dla kościołów warszawskich w XVII w., w okresie
przejściowym pomiędzy rozwiązaniami średniowiecznymi a nowożytnymi,
typowymi dla okresu późnego baroku. Przemiany te nie odzwierciedlają
w pełni epok historycznych i związanych z nimi zmian stylistycznych, są
raczej wynikiem powolnie następujących zmian przyjętych kanonów wykonawczych konstrukcji dachowych oraz zmian proporcji dachów kościołów
barokowych. Proces ten wyraźnie, choć niestandardowo, przebiegał
również na terenie Warszawy. Więźby storczykowe, charakterystyczne
dla średniowiecza, były ustrojami najlepiej dostosowanymi do wyniosłych
dachów budowli gotyckich. Tradycja ich konstruowania przetrwała wraz
z dachami o gotyckich proporcjach przez cały XVII w., a w niektórych rejonach Polski, np. na Mazowszu, była z powodzeniem stosowana jeszcze do
połowy, a nawet końcowych lat XVIII w. (Warchoł 2009, s. 57). Działalność
na terenie Warszawy przyjezdnych warsztatów bądź mistrzów ciesielskich
powszechnych od początku XVII w. spowodowała szybszą adaptację nowoczesnych wówczas rozwiązań stolcowych i wieszarowych, które musiały być
48 Belka wiązarowa nie jest podwieszona do wieszaka za pomocą stalowych strzemion lub
obejm, całość obciążenia belki spoczywa więc wyłącznie na kołku. W niektórych wiązarach
występują również połączenia czopowe bez kołka, w ich wypadku trudno więc nawet mówić
o próbie podwieszenia belki wiązarowej do wieszaka.
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dostosowane do wciąż jeszcze gotyckich w proporcjach i wysokości dachów.
Spowodowało to powstanie specyficznych układów o niestandardowych
w skali kraju rozwiązaniach, które z powodzeniem stosowane były przez całe
XVII stulecie, stopniowo zanikając wraz z obniżaniem się wysokości dachów.
W dachach o proporcjach barokowych, które występowały powszechnie od
początku XVIII w., wcześniejsze, skomplikowane układy konstrukcji dachowych nie były już potrzebne i zostały zastąpione przez rozwiązania wyłącznie
stolcowe prostsze wykonawczo oraz bardziej oszczędne pod względem użytego materiału drewnianego.
Skąpe informacje na temat typu i układu konstrukcji dachowych
posiadamy również dla trzech obiektów wzniesionych w końcowych
latach XVII w., zaprojektowanych przez architekta królewskiego Tylmana
z Gameren. Pierwsze dwa z nich to k o ś c i o ł y S a k r a m e n t e k n a r y n k u
n o w o m i e j s k i m , wzniesiony w latach 1688–1692 (Topińska 1974, s. 24–26) 31 ■ Projekty kościołów
Bernardynów na Czerniakowie
oraz B e r n a r d y n ó w n a C z e r n i a k o w i e z lat 1686–1689 (Guttmejer i Sakramentek na Nowym Mieście,
2013, s. 10). Oba kościoły posiadają zbliżoną formę architektoniczną oraz przekroje poprzeczne, Tylman
z Gameren (Gabinet Rycin Biblioteki
niewielkie konstrukcje dachowe zlokalizowane nad krótkimi ramionami Uniwersytetu Warszawskiego, Inw.
krzyża. Występujące tam konstrukcje dachowe ukazane są na rysunkach G.R.6254 /AT 13/ i 6572 /AT 727/)
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projektowych Tylmana, niestety, wyłącznie
w widokach przekrojów podłużnych49. Z analizy rysunków można się jednak domyślać,
że były to niewielkie, składające się z trzech
wiązarów konstrukcje krokwiowe lub jętkowe,
prawdopodobnie nieposiadające usztywnienia
podłużnego. Czy ostatecznie konstrukcje te
wykonane zostały zgodnie z rysunkami projektowymi, tego nie da się obecnie jednoznacznie
stwierdzić, kościół Sakramentek został bowiem
prawie całkowicie zniszczony w czasie powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r., a jedyne
dostępne, prezbiterialne ramię krzyża kościoła
Bernardynów posiada konstrukcję dachową
wymienioną w okresie późniejszym. Być
może na którymś z pozostałych ramion krzyża
zachowała się pierwotna konstrukcja dachowa,
jednak dostęp do niej będzie możliwy dopiero
w trakcie prowadzenia prac remontowych
pokrycia dachu kościoła.
Trzecim obiektem był wzniesiony w latach
1681–1694 k o ś c i ó ł K a p u c y n ó w p r z y
u l i c y M i o d o w e j (Bartczakowa 1982, s. 12–
22). W archiwum Tylmana z Gameren w Gabinecie Rycin BUW zachowany jest wstępny
projekt kościoła, pochodzący z około 1683 r.,
na którym ukazany został przekrój poprzeczny
konstrukcji dachowej50. Jest to już prosty
układ stolcowy, jednojętkowy, o dwóch
stojących ramach stolcowych. Na rysunku widoczne są również naniesione
później dodatkowe usztywnienia wiązara, w postaci mieczy stopowych,
mieczy w ramie stolcowej pomiędzy stolcami a jętką i mieczy powyżej jętki,
łączących ją z krokwiami, oraz centralnej, niewielkiej ramy wieszakowej
w górnej kondygnacji więźby. Jest to zapewne jedna z prób projektowych
rozwiązania układu więźby dachowej kościoła, stosowana też przez Tylmana
z Gameren w projektach innych kościołów, np. dla miejscowości Waręż na
Wołyniu. W chwili obecnej nie ma możliwości stwierdzenia, czy konstrukcja

32 ■ Projekt kościoła Kapucynów na

ul. Miodowej, przekrój poprzeczny
nawy, Tylman z Gameren, ok. 1683 r.
(Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego,
Inw. G.R. 6572 /AT 727/)

49 Zachowane rysunki projektowe obu kościołów przechowywane są w tzw. zbiorze Archiwum
Tylmana z Gameren w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Więźba dachowa kościoła ukazana jest na dwóch przekrojach kościoła Bernardynów, Inw. G.R. 6247
(AT 6) i 6254 (AT 13) oraz jednym kościoła Sakramentek, Inw. G.R. 6302 (AT 34).
50 GR BUW, Archiwum Tylmana z Gameren, Inw. G.R. 6572 (AT 727). Należy jednak pamiętać,
że nowsze badania wskazują jako ostatecznego projektanta wzniesionego kościoła, a szczególnie jego elewacji frontowej, architekta Augustyna Locciego (Gadacz 1984, s. 141).
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w takim kształcie została ostatecznie wzniesiona. Na pewno jednak dach
wykonany na kościele posiadał bardzo zbliżony kąt nachylenia połaci51, co
uprawdopodobnia wykonanie konstrukcji o takim samym lub podobnym
układzie, jaki widoczny jest na rysunku projektowym.
Prawdopodobnie z końca XVII lub już XVIII stulecia pochodzić mogła
konstrukcja dachowa nad nawą k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o B e r n a r d y n e k
p w . ś w . K l a r y na Przedmieściu Bernardyńskim, wzniesionego pomiędzy
Zamkiem Królewskim a kościołem Bernardynów pw. św. Anny. Kościół
zbudowany został w latach 1609–1617 dzięki wsparciu finansowemu króla
Zygmunta III Wazy i podskarbiego koronnego Stanisława Warszyckiego,
według projektu budowniczego królewskiego Mikołaja Duchnowskiego.
Już w 1634 r. został przebudowany we wnętrzu, prawdopodobnie przez
Jana Baptystę Gisleniego; wykonano wówczas w nawie nowe sklepienie
33 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
51 Dach o wysokości równej szczytowi frontowemu widoczny jest na pierwszym widoku kościoła Kapucynów na planie Warszawy J.G. Feygego z 1701 r. Zmiana kształtu dachu z niższą częścią frontową przy szczycie oraz wyższą nad pozostałą częścią nawy i prezbiterium nastąpiła
dopiero w końcu XVIII w.
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kościoła Bernardynek pw. św. Klary,
rzut i przekrój poprzeczny nawy,
1819–1830 r. (Gabinet Rycin Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego, Inw.
G.R. 2004 /Zb. Patka 647/)
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34 ■ Układ konstrukcji dachu nad

prezbiterium kościoła Karmelitów
Trzewiczkowych na Lesznie,
skala 1:150, oprac. autor
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kolebkowe z lunetami, wsparte na przyściennych filarach, oraz nadano wnętrzu jednolity wystrój wczesnobarokowy. Być może z tym remontem wiązać
można wymianę pierwotnej konstrukcji dachowej nad nawą kościoła, choć
najprawdopodobniej nastąpiła ona podczas któregoś z późniejszych remontów
kościoła w końcu XVII w. lub już w wieku XVIII. Układ konstrukcji ukazany został na rysunku inwentaryzacyjnym nieznanego autora, pochodzącym
z lat 1819–183052. Była to konstrukcja dwujętkowa, o trzech stojących ramach
stolcowych w dolnej kondygnacji więźby, z długimi przypustnicami sięgającymi poziomu górnej jętki. Bardzo ogólny stopień dokładności ukazania
konstrukcji nie pozwala na jej szczegółową analizę, natomiast zastosowany
typ i układ więźby zdecydowanie wskazuje na jej wtórność w stosunku do
murów kościoła, z zachowaniem dawnej wysokości oraz kształtu i proporcji
pierwotnego dachu. Opisywana konstrukcja dachowa uległa rozbiórce wraz
z murami kościoła i klasztoru w latach 1843–1844, w związku z budową
Nowego Zjazdu i wiaduktu Pancera do mostu na Wiśle.
Spośród więźb dachowych pochodzących z XVIII w., najwcześniejsza
znana konstrukcja zbudowana została w 1714 r. nad prezbiterium k o ś c i o ł a
K a r m e l i t ó w T r z e w i c z k o w y c h w podwarszawskiej jurydyce Leszno53.

35 ■ Układ konstrukcji dachu

nad nawą kościoła Karmelitów
Trzewiczkowych na Lesznie,
skala 1:150, oprac. autor
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52 Plan dawnego kościoła pobernardyńskiego w Warszawie, rzut i przekrój poprzeczny nawy,
1819–1830 r., GR BUW, Inw. G.R. 2004 (Zb. Patka 647).
53 Datowanie zachowanej nad prezbiterium i nawą główną konstrukcji oparte jest na badaniach
dendrochronologicznych wykonanych w 2006 r. przez prof. dr. hab. T. Ważnego. Wyniki badań znajdują się w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
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Jest to prosta konstrukcja stolcowa, jednojętkowa, o dwóch stojących ramach stolcowych
usztywnionych w płaszczyźnie podłużnej
krzyżowymi zastrzałami. W wiązarach
pełnych i niepełnych więźby zastosowano
również dodatkowe wzmocnienie węzła
stopowego krokwi i belek wiązarowych
parą mieczy stopowych wiązara. Nieco
bardziej rozbudowana konstrukcja wzniesiona została w 1728 r. nad nawą główną
tego kościoła. Układ stolcowy, o dwóch
stojących ramach stolcowych, został w niej
wzbogacony o parę krzyżowych zastrzałów,
biegnących od stolca, poprzez jętkę do
krokwi. W konstrukcji nad nawą kościoła
zastosowano też wszystkie wiązary pełne,
posiadające zarówno stolce, jak i krzyżowe
zastrzały. W płaszczyźnie podłużnej więźby
usztywnienie stanowią jedynie podwaliny
i płatwie ram stolcowych, brak jest dodatkowych usztywnień skośnych mieczami lub
zastrzałami.
Prawdopodobnie też około 1728 r. wykonana została konstrukcja dachowa k o ś c i o ł a
Bonifratrów pw. św. Jana Bożego
na obrzeżach Nowego Miasta. Układ konstrukcji znany jest z archiwalnej
inwentaryzacji kościoła przechowywanej w ZAP PW54. Była to konstrukcja
stolcowa o stolcach leżących, jednojętkowa, wspólna dla nawy i prezbiterium
kościoła. Nad nawą krokwie połaci dachu schodziły poniżej ścian nawy,
opierając się na koronie muru aneksów bocznych. Stolce ram rozparte były
rozporą zlokalizowaną pod jętką oraz wzmocnione mieczami pomiędzy
stolcem a rozporą. Ramy stolcowe w kierunku podłużnym posiadały usztywnienia składające się z płatwi stopowej i połaciowej umieszczonej pod jętką,
jednego poziomu rygli oraz prawdopodobnie mieczy, biegnących od stolców
poprzez rygiel do górnej płatwi. Omawiana konstrukcja zniszczona została
całkowicie wraz z kościołem w sierpniu 1944 r.
Z lat 30. XVIII w. pochodzą konstrukcje dachowe k o ś c i o ł a p w . ś w .
J a k u b a n a T a r c h o m i n i e, wówczas jeszcze podwarszawskiej wsi. Kościół
tarchomiński wzniesiony został w stylu gotyckim w XVI w. Po zniszczeniach w czasie wojen szwedzkich budynek stał opuszczony i pozbawiony 36 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła Bonifratrów pw. św. Jana
opieki. Generalny remont świątyni przeprowadzono dopiero w początku Bożego, fragment z przekrojem
54 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Bonifratrów pw. św. Jana Bożego, przekrój poprzeczny
nawy, oprac. T. Łapińska, T. Sieczkowski, 1930 r., ZAP PW, Inw. 16195.
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poprzecznym nawy, T. Łapińska,
T. Sieczkowski, 1930 r. (Zakład
Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, Inw. 16195)
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37 ■ Układ konstrukcji dachu nad
prezbiterium kościoła św. Jakuba
na Tarchominie, skala 1:150,
oprac. autor

XVIII w. (Omilanowska 1989, s. 125–136), w jego efekcie wymieniono również obie więźby dachowe, zastąpione istniejącymi do dzisiaj konstrukcjami
stolcowymi. Na podstawie analizy architektonicznej zachowanych więźb
wnioskować można, że pomimo pobieżnego podobieństwa, obie konstrukcje
wykonane zostały przez inne warsztaty ciesielskie, przy zastosowaniu indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych i ciesielskich. Więźba nad prezbiterium zbudowana została w 1730 r.55, jest to konstrukcja stolcowa o stolcach
leżących, jednojętkowa, posiadająca w górnej kondygnacji niewielką ramę
wieszakową. Stolce rozparte zostały rozporą zlokalizowaną pod jętką oraz
wzmocnione mieczami pomiędzy stolcami a rozporą. W kierunku podłużnym ramy stolcowe posiadają usztywnienia składające się z płatwi stopowej
i połaciowej umieszczonej pod jętką, jednego poziomu rygli oraz symetrycznych zastrzałów biegnących od płatwi stopowej, poprzez rygiel do górnej
płatwi. W górnej kondygnacji konstrukcji umieszczona została nietypowa
rama wieszakowa, z wieszakami postawionymi jedynie na podwalinie i niewypartymi w kalenicy krokwiami, powiązana z elementami wiązara jedynie
za pomocą zastrzałów pomiędzy wieszakami a jętkami. Wieszaki powiązane
zostały w układzie podłużnym krzyżującymi się zastrzałami oraz ryglem ciągłym. Dodatkowe usztywnienie wszystkich wiązarów konstrukcji stanowią
pionowe miecze w górnej kondygnacji, pomiędzy jętką a krokwiami.
Bardzo zbliżony układ posiada również więźba nad nawą tego kościoła,
zbudowana w 1738 r. Jest to również konstrukcja stolcowa o stolcach leżących,
jednojętkowa, mająca pionowe miecze pomiędzy krokwiami a jętką w górnej kondygnacji wszystkich wiązarów, zarówno pełnych, jak i niepełnych.
Różnice pomiędzy obiema konstrukcjami polegają głównie na braku dodatkowej ramy wieszakowej oraz innym rozwiązaniu usztywnienia podłużnego ram stolcowych, które posiadają skośne zastrzały jedynie w skrajnych
55 Datowanie zachowanej nad prezbiterium i nawą konstrukcji przeprowadzono na podstawie
badań dendrochronologicznych wykonanych w 2006 r. przez prof. dr. hab. T. Ważnego. Wyniki badań znajdują się w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
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przęsłach oraz krótkie, pionowe słupki, mające za zadanie usztywnić ramę 38 ■ Układ konstrukcji dachu
nad nawą kościoła św. Jakuba
i zapobiegać wypaczaniu się elementów poziomych.
na Tarchominie, skala 1:150,
Jak wspomniano już powyżej, obie więźby pomimo ogólnego podo- oprac. autor
bieństwa układu, wykonane zostały przez różne warsztaty ciesielskie.
Prawdopodobnie jednak twórcy konstrukcji nad nawą kościoła wzorowali
się na rozwiązaniu zastosowanym wcześniej nad prezbiterium, kopiując jego
ogólny układ. Można również zauważyć pewną archaiczność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych więźb i charakteru połączeń ciesielskich,
być może świadczące o korzystaniu z wykonawców o niższych kwalifikacjach, specjalizujących się w wykonawstwie obiektów zlokalizowanych na
prowincji.
Również średniowieczny k o ś c i ó ł w e w s i S ł u ż e w otrzymał prawdopodobnie nową konstrukcję dachową nad nawą przed połową XVIII w.56
Układ konstrukcji więźby, pochodzącej być może z lat 1743–1745, został
narysowany na projekcie wymiany więźby powstałym w połowie XIX w.57
Była to konstrukcja stolcowa o dwóch ramach stojących, jednojętkowa,
56 Remont kościoła miał miejsce w latach 1743–1745. W jego wyniku przemurowano dużą część
ścian budynku, przekształcono elewację frontową, nadając jej formę barokową, oraz prawdopodobnie wymieniono konstrukcję dachową nad nawą.
57 Plansza projektowa zawiera widok starej konstrukcji oraz projekt nowej więźby o układzie
wieszarowym. Plansze mogą być wykonaną około 1846 r. inwentaryzacją istniejącej wówczas
konstrukcji XVIII-wiecznej oraz projektem nowej konstrukcji wieszarowej, dostosowanej
jeszcze do wysokości dawnego, barokowego szczytu kościoła. Po przekształceniu elewacji
frontowej, szczyt budynku uległ obniżeniu; zbudowano też nieco inną konstrukcję dachową, zachowaną do chwili obecnej. Projekty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie, jako depozyt Muzeum Pałacu w Wilanowie, Inw. Dep. 4607 (Wil. 4785) i Dep.
4608 (Wil. 4786).
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ze stolcami usztywnionymi w kierunku poprzecznym i podłużnym
krótkimi mieczami pomiędzy stolcami a jętką oraz płatwiami. Układ
konstrukcji został dodatkowo wzbogacony centralnie usytuowanym słupem o charakterze storczyka, nietworzącym jednak ramy podłużnej
i nieposiadającym dodatkowego powiązania z pozostałymi elementami
wiązara. Więźba ta została wymieniona na obecnie istniejącą konstrukcję wieszarową około 1850 r.
Konstrukcję mieszaną, storczykowo-stolcową, posiadał dach nad
nawą główną k o ś c i o ł a p w . N a wiedzenia NMP na Nowym
M i e ś c i e . Gotycka świątynia została
całkowicie wypalona w czasie wojen szwedzkich i odbudowana dopiero w 1690 r. (Katalog 2001, s. 2).
W trakcie remontu wykonano nowe konstrukcje dachów nad nawą i prezbiterium oraz szczyt zachodni o stylistyce barokowej. Prawdopodobnie
mogły zostać one zniszczone w wyniku pożaru kościoła w 1750 r. W trakcie
odbudowy kościoła prowadzonej w latach 1753–1759 przez proboszcza Jana
Maranowicza zbudowana została nowa konstrukcja dachowa nad nawą
kościoła, której układ zadokumentowano na inwentaryzacji świątyni, wykonanej zapewne w końcu lat 30. XIX w. na potrzeby ponownego remontu
obiektu prowadzonego przez architekta Alfonsa Kropiwnickiego58. Była
to mieszana konstrukcja jednojętkowa, storczykowo-stolcowa, z dwiema
ramami o stolcach leżących w dolnej kondygnacji oraz centralną ramą storczykową zawieszoną na jętce, rozporze oraz być może krokwiach w kalenicy.
Układ poprzeczy wiązara pełnego wzmacniały miecze pomiędzy stolcami
a rozporą oraz miecze w górnej kondygnacji łączące jętkę z krokwiami.
W układzie podłużnym ramy stolcowe usztywnione były płatwiami stopową

39 ■ Inwentaryzacja dawnej

konstrukcji na planszy projektowej
przebudowy kościoła pw.
św. Katarzyny na Służewie,
F. M. Lanci, 1846 r. (Muzeum
Narodowe w Warszawie, depozyt
Muzeum Pałacu w Wilanowie,
Inw. Dep. 4607 /Wil. 4785/)

58 Pomiar kościoła pw. Nawiedzenia NMP, przekrój poprzeczy, rys. niesygn., przed 1836 r.,
AGAD, Zb. Kartograficzne, sygn. 554-5, ark. 2. Poza przekrojem poprzecznym inwentaryzacja obejmuje również rzut kościoła oraz plan sytuacyjny zabudowań probostwa (sygn.
554-5, ark. 1 i 3). Analiza architektury kościoła wskazuje, że pomiar musiał zostać wykonany
przed pracami remontowymi kościoła z lat 1840–1841, w trakcie których m.in. rozbudowano
i przekształcono kruchtę wejściową, wykonano sygnaturkę na dachu kościoła nad nawą oraz
prawdopodobnie ponownie wymieniono istniejące konstrukcje dachowe (Katalog 2001, s. 2;
Wiadomość 1842, s. 82). Widok kościoła po przeprowadzonych pracach ukazany jest już na
akwareli w albumie K. Stronczyńskiego z 1844 r. oraz na drzeworycie w pracy J. Bartoszewicza z 1855 r. (tu również z dalszymi przeróbkami kościoła wykonanymi w latach 1851–1856).
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i połaciową, a rama storczykowa – jednym poziomem rygli zlokalizowanych
na wysokości jętki. Pewna schematyczność ukazania konstrukcji nie pozwala
na jej dokładniejszą analizę, szczególnie w zakresie występujących usztywnień
podłużnych ram stolcowych i ramy storczykowej.
Około 1750–1751 r. wykonana została też nowa konstrukcja dachowa
nad nawą główną i prezbiterium k o ś c i o ł a A u g u s t i a n ó w p w . ś w .
M a r c i n a n a S t a r y m M i e ś c i e (Katalog 1993, s. 212). Pracami budow■ Inwentaryzacja kościoła
lanymi kierował architekt Karol Antoni Bay. Wykonana konstrukcja, znana 40
pw. Nawiedzenia NMP na Nowym
59
z inwentaryzacji kościoła zachowanej w ZAP PW , posiadała układ stolcowy, Mieście z widocznym układem
59 Pomiary inwentaryzacyjne kościoła Augustianów pw. św. Marcina, przekrój poprzeczny nawy,
przekrój podłużny przez nawę główną, przekrój podłużny przez nawę boczną, rys. niesygn.,
przed 1939 r., ZAP PW, Inw. 16074-76, oraz fragment przekroju podłużnego nad nawą, oprac.
M. Sośnierz, L. Tuliński, 1936 r., ZAP PW, Inw. 16079.
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wiązara pełnego konstrukcji nad
nawą, rysunek niesygnowany
i niedatowany, przed 1836 r.
(Archiwum Główne Akt Dawnych,
Zb. kartograficzne, sygn. 554-5
ark. 2)

konstrukcje dachowe kościołów warszawy

41 ■ Fragment pomiaru
inwentaryzacyjnego kościoła
Augustianów pw. św. Marcina,
fragment z przekrojem
poprzecznym przez nawę główną,
przed 1939 r. (Zakład Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej,
Inw. 16074)

jednojętkowy, z dwiema ramami o stolcach stojących usztywnionych dodatkowo zastrzałami biegnącymi równolegle do krokwi, od belki wiązarowej,
poprzez stolce, do jętki. W przekroju podłużnym więźby nie występowały
jakiekolwiek usztywnienia skośne ram stolcowych bądź stanowiły je długie,
pojedyncze zastrzały łączące kilka elementów. Zbliżony układ posiada też
więźba nad nawą główną i prezbiterium drugiego murowanego k o ś c i o ł a
W i z y t e k p r z y K r a k o w s k i m P r z e d m i e ś c i u , wykonana w 1755 r.60
W porównaniu do konstrukcji znad kościoła Augustianów, układ więźby
został tu wzbogacony o drugą jętkę oraz odsunięty od dolnej jętki rozpór
stolców. Również w układzie podłużnym występują już krzyżowe zastrzały,
zlokalizowane pomiędzy stolcami.
Zbliżone układy konstrukcji dachowych obu kościołów nasuwają przypuszczenie o udziale tego samego warsztatu ciesielskiego, współpracującego
z zespołem wykonawców pod kierownictwem Baya. Tym bardziej że
warsztat Baya był również potwierdzonym wykonawcą robót budowlanych
w pierwszym etapie wznoszenia kościoła Wizytek w latach 1728–1732. Brak
jednoznacznych przekazów dotyczących kierownictwa prac w drugim etapie
budowy kościoła61 oraz zbieżność występujących konstrukcji dachowych
mogą pośrednio wskazywać na powtórny udział warsztatu Baya również
wówczas bądź jedynie na wykorzystanie współpracującej z nim, „sprawdzonej już” w poprzednich latach, ekipy ciesielskiej.
Przedstawione powyżej układy stolcowe, które zdominowały konstrukcje
dachowe kościołów w Warszawie w XVIII w., prezentują bardzo zbliżone
60 Datowanie zachowanej nad prezbiterium i nawą główną konstrukcji oparte jest na badaniach
dendrochronologicznych wykonanych w 2006 r. przez prof. dr. hab. T. Ważnego. Wyniki badań znajdują się w archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.
61 Znani z imienia są jedynie: szef ekipy murarskiej Johann Christian Staude, rzeźbiarz Johann
Georg Plersch oraz malarze Tadeusz Kuntze i Jan Zieleniecki. Nie jest również znany projektant ukończenia kościoła, badacze wskazują tu na prawdopodobne osoby Jakuba Fontany lub
Efraima Schröegera (Chodyko, Guttmejer, Sito 2006, s. 23.)
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rozwiązania konstrukcyjne o dwóch ramach stojących lub leżących. Są to
skromne rozwiązania, dostosowane do mało skomplikowanych, zarówno
wielkością, jak i kształtem, dachów wznoszonych kościołów. Właściwie brak
jest już rozwiązań indywidualnych, dostosowanych do potrzeb konkretnego
budynku, jak miało to miejsce jeszcze w poprzednim stuleciu. Można wręcz
mówić o pewnej standaryzacji stosowanych układów więźb dachowych,
które nie wychodzą już poza schemat wyznaczony kwestiami wyłącznie
utylitarnymi, związanymi z łatwością wykonania konstrukcji i kosztami
jej wzniesienia oraz trwałością i skutecznością zastosowanych rozwiązań
konstrukcyjnych.
Wyraźnie daje się również zauważyć tendencja do stosowania rozwiązań
sprawdzonych, propagowanych przez coraz popularniejsze wzorniki budowlane i ciesielskie. Konstrukcje dachowe coraz częściej są już wrysowywane
w dokumentacjach projektowych obiektów, a decyzja o zastosowaniu
konkretnego układu zaczyna zależeć od architekta projektanta, natomiast 42 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
przestaje być domeną wznoszącego konstrukcję dachową cieśli. Proces ten kościoła Augustianów pw.
św. Marcina, przekrój podłużny
jest szczególnie widoczny właśnie w dużych miastach, gdzie większość repre- przez nawę główną, rysunek
zentacyjnych obiektów sakralnych projektowanych jest przez znanych archi- niesygnowany, przed 1939 r.
(Zakład Architektury Polskiej
tektów oraz realizowanych przez współpracujące z nimi, wyspecjalizowane Politechniki Warszawskiej,
Inw. 16075)
warsztaty wykonawcze.
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43 ■ Układ konstrukcji dachu
nad nawą główną i prezbiterium
kościoła Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu, skala 1:150,
oprac. autor

Na tle tych w zasadzie zbliżonych konstrukcji zdecydowanie wyróżniają
się zarówno skalą, jak i zastosowanymi rozwiązaniami dwie realizacje pochodzące z drugiej połowy XVIII w. Pierwszą z nich jest konstrukcja dachowa
zbudowanego w latach 1777–1778 k o ś c i o ł a e w a n g e l i c k o - a u g s b u r s k i e g o według projektu architekta Szymona Bogumiła Zuga. Wzniesiony
kościół, któremu nadano formę rotundy, wyróżniał się olbrzymią kopułą
z centralnie usytuowaną latarnią. Średnica kopuły wynosiła około 33 m, a jej
wysokość bez latarni – około 18 m. Prace ciesielskie przy kopule zakończone
zostały 4 listopada 1778 r., ich wykonawcą był zespół cieśli pod kierunkiem
Jana Gotliba Pittiga (Büttiga)62. Konstrukcja wiązania dachowego kopuły
została już naniesiona na rysunku projektowym Zuga, a porównanie projektu
z późniejszymi rysunkami inwentaryzacyjnymi pozwala na stwierdzenie,
że wykonano ją dokładnie według zaprojektowanego wzoru63. Jej układ
62 Znane jest również nazwisko innego z cieśli, Jana Gotfryda Schustera, który wygłosił przemówienie z okazji ukończenia prac ciesielskich przy kopule (Kwiatkowska 1982, s. 34–35).
63 Zarówno projekt autorstwa Sz.B. Zuga, jak i późniejszy pomiar inwentaryzacyjny kościoła
wykonany w 1822 r. przez J. Szymanowskiego i K. Markowskiego, przechowywane są w zbiorach Gabinetu Rycin Uniwersytetu Warszawskiego, Inw. Zb. d. 8883 (Zb. król. P. 186 nr 163)
i G.R. 1202/2. Jednocześnie łączone dotychczas z kościołem ewangelicko-augsburskim w Warszawie pomiary konstrukcji kopuły dachu autorstwa J. Szymanowskiego dotyczą niewątpliwie
innego obiektu, prawdopodobnie katedry katolickiej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Berlinie. Przypisanie plansz do zespołu rysunków inwentaryzacyjnych kościoła ewangelicko-augsburskiego
projektu Sz.B. Zuga mogło być pomyłką W.H. Mintera, z którego zbiorów pochodzą wspomniane plansze (Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 53), Inw. G.R. 2010-12 (Zb. Patka 610-12).
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był na tyle indywidualny, że nie mieści się w dotychczas opracowanych
systematykach więźb dachowych. Wiązary o kształcie łuku rozmieszczone
zostały promieniście wokół centralnej latarni i posiadały charakter kratownic
z usztywnieniami opartymi o układy stolcowe oraz długie zastrzały. Zarówno
skala kopuły kościoła, jak i jego wiązanie dachowe budziły ogólny podziw, do
tego stopnia, że: „wiedzeni zainteresowaniem fachowcy przyjeżdżali nawet
z innych krajów, aby [ją] zbadać i poznać” (Kwiatkowska 1982, s. 180–181).
Wyjątkowość wiązania dachowego kościoła ewangelicko-augsburskiego
wynikała nie tylko z jego skali i wielkości, ale również specyfiki kształtu
dachu. Więźby kopuł drewnianych były zawsze projektowane indywidualnie, a zastosowane rozwiązania dostosowywano do wymogów konkretnego
obiektu. Dlatego brak jest dwóch takich samych konstrukcji dachów kopułowych, a ich myśl projektowa jest często nowatorska i niestandardowa. Takie
są również inne przykłady wiązań kopuł, zarówno z terenu Warszawy64
(zrealizowane kopuły kościołów św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży [1886–
1894] i św. Karola Boromeusza na Powązkach [1891–1898] projektu architekta
Józefa Piusa Dziekońskiego), jak i z terenów Mazowsza (kopuła kościoła pw.
św. Jakuba w Skierniewicach, projekt architekta Efraima Schröegera z 1781 r.,
w Radziejowicach, projekt architekta Jakuba Kubickiego z 1820 r., oraz
w Miszewie Murowanym, projekt budowniczego Piotra Frydrycha z 1860 r.).
Drugą więźbą dachową, powstałą prawdopodobnie w latach 50. XVIII w.,
była – znana obecnie wyłącznie z archiwalnej dokumentacji projektowej –
konstrukcja nad k o ś c i o ł e m ś w . W a w r z y ń c a n a W o l i. Zachowany
projekt konstrukcji dachowych przypisywany jest architektowi saskiemu
Janowi Fryderykowi Knöblowi, który po śmierci w 1754 r. Joachima Daniela
Jaucha nadzorował dokończenie rozpoczętych prac remontowych kościoła
(Rottermund 1970, s. 123–124). Projekt pochodzi prawdopodobnie z 1755 r.
i przedstawia widoki konstrukcji wiązarów dachu dwuspadowego nad nawą
i prezbiterium kościoła oraz zapewne fragmenty dachu przy wieżyczce-sygnaturce kościoła, znajdującej się pierwotnie nad wejściem w elewacji
wschodniej kościoła65. Ukazuje bardzo nietypową konstrukcję wieszarową,
trójwieszakową, z wieszarem dwuwieszakowym wspartym na zastrzałach
zlokalizowanych przy krokwiach oraz niewielkim wieszakiem wypartym
wyłącznie krokwiami w kalenicy. Do wieszaków za pomocą stalowych strzemion podwieszona została belka wiązarowa, przy czym środkowy wieszak
posiada podwieszenie realizowane wyłącznie w części wiązarów.
Przedstawiona konstrukcja nie znajduje bezpośrednich analogii ani
na terenie Warszawy, ani w szerszym kontekście terytorialnym. Wobec
64 Poza rozwiązaniami kopuł w zrealizowanych obiektach, w zbiorach archiwalnych znajduje się
cały szereg projektów kościołów niezrealizowanych, posiadających rozrysowane konstrukcje
drewnianych kopuł. Projekty te dotyczą przede wszystkim kościoła ujazdowskiego i Świątyni
Opatrzności Bożej (Sulerzyska, Sawicka 1967, s. 57–69).
65 Projekty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Inw. NB 3748 i NB 3749,
dawne Zbiory Radziwiłłów w Nieborowie.
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44 ■ Pomiar inwentaryzacyjno-projektowy kościoła ewangelicko-augsburskiego,
przekrój poprzeczny, J. Szymanowski, 1822 r. (Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, Inw. G.R. 1202/2)
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45 ■ Projekt konstrukcji dachu

kościoła pw. św. Wawrzyńca na
Woli, Jan Fryderyk Knöbel, ok. 1755 r.
(Muzeum Narodowe w Warszawie,
d. Zbiory Radziwiłłów w Nieborowie,
Inw. NB 3748)

przebudowy kościoła w połowie XIX w. na cerkiew, a później jego powtórnej przebudowy w okresie międzywojennym, nie ma obecnie możliwości
stwierdzenia, czy konstrukcja ta została wykonana w kształcie widocznym na
projekcie. Typ i konstrukcja więźby jest jak na XVIII stulecie dosyć nowatorska, zapewne była bezpośrednim przeniesieniem przez Knöbla inżynierskich
konstrukcji dachowych z terenów Niemiec oraz Włoch i zwiastuje już nadchodzącą erę układów wieszarowych, charakterystycznych dla warszawskich
kościołów w następnym stuleciu.
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46 ■ Projekt konstrukcji dachu
kościoła pw. św. Wawrzyńca na
Woli, Jan Fryderyk Knöbel, ok. 1755 r.
(Muzeum Narodowe w Warszawie,
d. Zbiory Radziwiłłów w Nieborowie,
Inw. NB 3749)

Więźby z XIX i początku XX wieku
Przełom wieku XVIII i XIX przyniósł kolejną ewolucję w stosowanych układach konstrukcji dachowych. Coraz większe wypłaszczenie połaci dachowych,
charakterystyczne dla klasycystycznej architektury sakralnej, spowodowało
konieczność dodatkowego wzmocnienia ustroju, które realizowano w większości wypadków za pomocą dodatkowego układu wieszarowego. Ponownie
powszechne stały się więźby o mieszanej konstrukcji, stolcowo-wieszarowej, które były masowo propagowane przez pochodzące z epoki wzorniki
budowlane i ciesielskie. Więźby takie są charakterystyczne dla klasycystycznej
architektury sakralnej na Mazowszu i całkowicie zdominowały inne układy
konstrukcyjne w ostatnich latach XVIII i pierwszych dziesięcioleciach XIX w.
(Warchoł 2009, s. 58)66. Klasycystyczne konstrukcje stolcowo-wieszarowe
były zapewne stosowane również w kościołach na terenie Warszawy, choć
w chwili obecnej nie są znane z żadnych dokładnie datowanych przykładów.
Jedyną więźbą, co do której istnieją uzasadnione przypuszczenia, że mogła
zostać wówczas wzniesiona w takim układzie, jest konstrukcja nad nawą
główną k o ś c i o ł a K a p u c y n ó w p r z y u l . M i o d o w e j67, znana jedynie z inwentaryzacji ukazującej jej przekrój podłużny. Na inwentaryzacji
66 Nie oznacza to, oczywiście, że samodzielne konstrukcje stolcowe nie były używane przez cały
ten okres, masowo stosowano je w mniejszych obiektach oraz w architekturze mieszkalnej.
Natomiast w architekturze monumentalnej wykorzystywano sporadycznie, tylko w przypadku najmniejszych obiektów.
67 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Kapucynów pw. Przemienienia Pańskiego, przekrój podłużny, oprac. M. Leykam, 1930 r., ZAP PW, Inw. 16295. Konstrukcja mogła zostać wzniesiona w trakcie remontu kościoła prowadzonego w 1774 r. Zapewne wówczas wymieniono
pierwotną konstrukcję dachową, zmieniając przy okazji kształt dachu na charakterystyczny
układ z niższą częścią frontową przy szczycie oraz wyższą niż szczyt nad korpusem nawowym. Taki kształt dachu kościoła jest już widoczny na widoku kościoła i ulicy Miodowej
autorstwa Z. Vogla z około 1795 r. (Bartczakowa 1982, s. 30 i 45).

85

widoczna jest więźba wieszarowa, jednowieszakowa, prawdopodobnie również powiązana z bocznymi ramami stolcowymi, posiadająca charakterystyczne zdwojone wieszaki obejmujące jętki. Układ taki często stosowano
w konstrukcjach klasycystycznych końca XVIII w. i pierwszej połowy XIX
stulecia.
Rozpowszechnienie się rozwiązań wieszarowych spowodowało stopniową
eliminację układów stolcowych z więźb mieszanych. Samodzielny ustrój wieszarowy był bowiem całkowicie wystarczający i nie musiał być dublowany
z układem stolcowym. Jeszcze przed połową XIX w. nastąpiło więc ponowne
rozdzielenie obu konstrukcji i od tej pory oba układy konstrukcyjne występowały z reguły samodzielnie, a łączone były wyłącznie w przypadku bardzo
dużych i rozbudowanych więźb nad największymi kościołami.
Więźby wieszarowe pierwszej połowy XIX w. to nadal układy krokwiowe lub jętkowe, z reguły jednowieszakowe. Natomiast konstrukcje
stolcowe występują, w większym stopniu niż w poprzednim stuleciu, w ukła- 47 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła Kapucynów
dach niestandardowych i bardziej rozbudowanych. Pojawiły się układy trój- pw. Przemienienia Pańskiego,
i sześciostolcowe, z nietypowo zestawionymi ramami. Począwszy od lat 80. przekrój podłużny, M. Leykam,
1930 r. (Zakład Architektury Polskiej
XIX w. zaczynają również dominować konstrukcje płatwiowo-kleszczowe, Politechniki Warszawskiej,
tak jak ustroje jętkowe i krokwiowe, łączone najczęściej z ramami stolcowymi Inw. 16295)
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48 ■ Pomiar inwentaryzacyjny

kościoła pw. św. Aleksandra na
pl. Trzech Krzyży, J.P. Dziekoński,
1884 r. (reprodukowany w:
Majdowski 1994d, s. 26)

i wieszakowymi. Konstrukcje płatwiowo-kleszczowe, w większości projektowane już przez zawodowych architektów i inżynierów, stanowią ostatni
etap rozwoju historycznych konstrukcji ciesielskich, zwiastując początek
końca stosowania drewnianych konstrukcji dachowych, który w obiektach
monumentalnych nastąpił w latach 20. XX w.
Zbudowany w latach 1818–1825 k o ś c i ó ł p w . ś w . A l e k s a n d r a n a
p l a c u T r z e c h K r z y ż y posiadał dwie niewielkie więźby dachowe nad
portykami od strony północnej i południowej centralnej rotundy. Układ
konstrukcji pokazany jest schematycznie na rysunkach projektowych
kościoła, a chyba najdokładniej na inwentaryzacji wykonanej przez Józefa
Piusa Dziekońskiego na potrzeby przebudowy świątyni68. Niestety, jest to
wyłącznie układ poprzeczny konstrukcji, z którego domyślać się możemy, że
nad portykiem wejściowym od strony frontowej wykonana być mogła niewielka konstrukcja stolcowa o dwóch ramach stojących, a nad częścią tylną
konstrukcja wieszarowa, prawdopodobnie jednowieszakowa69.
Konstrukcja wieszarowa została również zastosowana w czasie przebudowy XVIII-wiecznego k o ś c i o ł a p w . ś w . E l ż b i e t y w P o w s i n i e ,
realizowanej w latach 1824–1826. Układ wykonanej wówczas nad nawą
68 Więźby narysowane są schematycznie na projekcie kościoła autorstwa Aignera oraz na przekroju kościoła z rysunków L. Schmidtnera (Jaroszewski 1973, s. 18–21). Oryginał inwentaryzacji Dziekońskiego znajduje się w CAHR w Petersburgu, ale jest częściowo reprodukowany
w artykule Andrzeja Majdowskiego z 1994 r.: Majdowski 1994d, s. 25–26.
69 Taki podział konstrukcji mógł wynikać z chęci wzmocnienia więźby nad częścią tylną kościoła, nad którą zawieszono dzwony. Mógł być jednak również wynikiem późniejszych napraw
lub wymiany części konstrukcji.
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kościoła nowej więźby dachowej został zadokumentowany na inwentaryzacji autorstwa Antoniego Kaliszewskiego, poprzedzającej kolejne prace
remontowe świątyni w połowie XIX w. (Majdowski 1993a, s. 58–64 i 81)70.
Wykonana konstrukcja posiadała jednojętkowy układ wieszarowy, jednowieszakowy, ze zdwojonym wieszakiem obejmującym rygiel, wypartym
parą długich zastrzałów biegnących przy krokwiach. Trudno jednoznacznie
wyrokować, do kiedy ona przetrwała, bowiem już w momencie jej wybudowania zwracano uwagę na błędy wykonawcze związane z jej posadowieniem na murach kościoła71. Najprawdopodobniej wymiana więźby nastąpiła
70 Zamieszczona tam kopia dokumentacji przechowywana jest w AGAD, Zbiory Kartograficzne, sygn. 13-6.
71 Już w 1824 r. zwracano uwagę, że: „przy reparacji kościoła zaszło uchybienie znaczne, ponieważ belki kładzione są na murze gołym, nie zaś na murłatach, co […] sprawić może, iż mury
pryncypialne rozchodzić się, a sklepienie pęknie i w skutku zawalać się będzie” (Majdowski
1993, s. 61).
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49 ■ Projekt przebudowy kościoła

pw. św. Elżbiety w Powsinie,
A. Kaliszewski, 1851 r.
(Archiwum Główne Akt Dawnych,
Zb. kartograficzne, sygn. 13-6)
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już w latach 1888–1889, w trakcie prac związanych z rozbudową świątyni
(Majdowski 1993a, s. 73).
W latach 1835–1837 przebudowano dawny k o ś c i ó ł P i j a r ó w p r z y
u l . D ł u g i e j na Sobór Trójcy Świętej i katedrę eparchii warszawskiej
(Mączyński R. 1988, s. 341; Mączyński R. 1992, s. 162–164). W trakcie prac
prawdopodobnie wymieniono również dawne konstrukcje dachowe. Układ
nowych konstrukcji ukazany jest na inwentaryzacji wykonanej w latach 20.
XX w. przed ponowną przebudową cerkwi na kościół katolicki oraz dokumentacji projektowej przebudowy autorstwa Oskara Sosnowskiego72. Nad
50 ■ Projekt przebudowy kościoła

garnizonowego d. Pijarów pw. NMP
Królowej Polski, rzut konstrukcji
dachowych i przekrój poprzeczny
istniejącej konstrukcji nad częścią
południową nawy, O. Sosnowski,
1923 r. (Archiwum Akt Nowych,
Akta Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, sygn. 3659)

72 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła garnizonowego d. Pijarów pw. NMP Królowej Polski,
przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, przekrój podłużny konstrukcji dachu, rzuty kopuły, oprac. O. Sosnowski, T. Sawicki, 1922 r., ZAP PW, Inw. 16273-79. Rysunki te posłużyły
do sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy obiektu, sporządzonej przez Oskara Sosnowskiego w 1923 r. Na projekcie ukazany jest również, niewystępujący na inwentaryzacji, przekrój poprzeczny konstrukcji nad wschodnią częścią nawy kościoła. Całość
projektu zachowana jest w zbiorach AAN, Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sygn.
3659.
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nawą kościoła wzniesiono dwie oddzielne konstrukcje: w części środkowej
dominowała masywna konstrukcja największej kopuły cerkwi, a w części
od strony prezbiterium więźba dachu nawy posiadała krokwiowy układ
wieszarowy, z wieszarem dwuwieszakowym, w którym krótkie wieszaki
podchodzące bezpośrednio pod krokwie i rozparte rozporą wyparte zostały
parą zastrzałów biegnących w niewielkiej odległości od krokwi. Pomiędzy
zastrzałami wieszara a krokwiami zlokalizowany został jeden poziom płatwi,
stanowiących usztywnienie podłużne konstrukcji oraz oparcie dla krokwi
wiązarów niepełnych. W układzie podłużnym więźba zbudowana była z czterech wiązarów pełnych oraz sześciu niepełnych. Wiązary niepełne posiadały
układ wyłącznie krokwiowy, z krótkimi belkami wiązarowymi osadzonymi
51 ■ Projekt przebudowy kościoła
w wymianach. Na inwentaryzacji ukazany jest też układ podłużny więźby garnizonowego d. Pijarów
nad prezbiterium kościoła, była to konstrukcja krokwiowa lub jętkowa nie- pw. NMP Królowej Polski, przekrój
podłużny z widoczną istniejącą
posiadająca usztywnienia podłużnego.
konstrukcją nad częścią południową
Drugim kościołem przekształconym przez zaborców w latach 30. XIX w. nawy, O. Sosnowski, 1923 r.
Akt Nowych, Akta
na cerkiew prawosławną był k o ś c i ó ł p w . ś w . W a w r z y ń c a n a W o l i. (Archiwum
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
W 1794 r. podczas oblężenia Warszawy przez wojska pruskie budynek został sygn. 3659)
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częściowo zniszczony. Odbudowano go
już w 1807 r. i ponownie konsekrowano
w 1811 r. Jako element obrony Reduty
Wolskiej, kościół uległ ponownie uszkodzeniu podczas walk powstania listopadowego
w 1831 r.73 Prawdopodobnie podczas któregoś z remontów prowadzonych w 1807 lub
1834 r. od nowa wykonano też konstrukcję
dachową. Jej układ zadokumentował Oskar
Sosnowski na inwentaryzacji poprzedzającej dokumentację projektową ponownego przekształcenia na kościół katolicki
i rozbudowy obiektu dokonanej w latach
20. XX w.74 Była to więźba krokwiowa
o układzie wieszarowym, z wieszarem
dwuwieszakowym, którego wieszaki postawione zostały na podwalinach oraz wspierały płatwie służące jako oparcie dla krokwi.
Dodatkowe płatwie połaciowe znajdowały
się również pomiędzy zastrzałami wieszaka
a krokwiami. W układzie podłużnym wiązary pełne rozmieszczone zostały co trzeci
wiązar, natomiast brak ukazania całości
układu nie pozwala określić, z ilu wiązarów
zbudowana została konstrukcja. Więźba
ta uległa zniszczeniu w 1944 r. w wyniku
działań wojennych.
Pozostała po rozbiórce kościoła i klasztoru Bernardynów na warszawskiej Pradze,
zaadaptowana w 1811 r. na k o ś c i ó ł
pw. Matki Boskiej Loretańskiej
(Bartoszewicz 1855, s. 375–381) kaplica
73 Przekształcenie kościoła na cerkiew prawosławną było niewątpliwie elementem represji popowstaniowych oraz próbą zafałszowania patriotycznej wymowy kościoła osławionego bohaterską obroną Reduty Wolskiej przez gen. Józefa Sowińskiego. Projekt przebudowy przygotował Adam Idźkowski, który również nadzorował prace budowlane (Paszkiewicz 1991,
s. 69–73).
52 ■ Projekt przebudowy kościoła
pw. św. Wawrzyńca na Woli,
przekrój poprzeczny istniejącej
konstrukcji i nowej sygnaturki,
O. Sosnowski, 1925 r. (Archiwum
Akt Nowych, Akta Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, sygn. 3665)

74 Inwentaryzacja kościoła wykonana została na potrzeby rozbudowy obiektu, są to kalki ze
szkicami ołówkiem oraz rysunkami częściowo wykreślonymi już tuszem. W zakresie więźby
dachowej na przekroju podłużnym kościoła naszkicowany został zachodni fragment konstrukcji dachu nad nawą. Inwentaryzacja przechowywana jest w zbiorach IS PAN, Inw. 2444.
Projekt, którego podstawę stanowiła powyższa inwentaryzacja, sporządzony został w 1925 r.
Poza wspomnianym już fragmentem przekroju podłużnego, ukazany jest na nim przekrój
poprzeczny konstrukcji. Całość projektu zachowana jest w zbiorach AAN, Akta Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, sygn. 3665.
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Loretańska, została rozbudowana najprawdopodobniej już w 1832 r.75 poprzez
dodanie w środkowej części elewacji frontowej dwukondygnacyjnego
ryzalitu z fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem oraz wejściem głównym. Zachowana więźba dachu dwuspadowego nad częścią frontową jest
konstrukcją stolcową, z dwiema ramami o stolcach stojących, jednojętkową.
Cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest postawienie stolców w wiązarach
75 W dotychczasowej literaturze rozbudowa wiązana była z 1853 r. oraz architektem Alfonsem
Kropiwnickim. Wydaje się jednak, że wobec zachowania dużej części elementów konstrukcji
dachu pochodzących z 1831/1832 r., wiązanie rozbudowy z 1832 r. jest bardziej prawdopodobne
(datowanie elementów na podstawie badań dendrochronologicznych wykonanych w 2015 r.
przez prof. T. Ważnego i M. Warchoła. Wyniki badań znajdują się w archiwum Stołecznego
Konserwatora Zabytków w Warszawie). Być może autorem rozbudowy mógł być Kropiwnicki
(od 1827 lub 1834 r. budowniczy miasta Warszawy), który wykonał projekt lub kosztorys prac.
Natomiast w 1853 r. prace obejmowały najprawdopodobniej jedynie wymianę dachu i wieżyczki nad samą kaplicą Loretańską, wykonanie nowego pokrycia dachu całości obiektu oraz
bliżej nieokreślone prace przy ryzalicie („attyce”-tympanonie[?]), prawdopodobnie związane
z wykonaniem lub przekształceniem wystroju jego elewacji frontowej oraz wnętrza.
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53 ■ Projekt przebudowy kościoła

pw. św. Wawrzyńca na Woli,
przekrój podłużny, O. Sosnowski,
1925 r. (Archiwum Akt Nowych,
Akta Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, sygn. 3665)
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54 ■ Układ konstrukcji dachu nad
częścią frontową kościoła pw. Matki
Boskiej Loretańskiej na Pradze,
skala 1:150, oprac. autor
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pełnych bezpośrednio na belkach stropowych, zlokalizowanych poprzecznie
w stosunku do układu wiązarów. Belki stropowe umieszczone zostały poniżej
korony muru, który tworzy w tym miejscu ściankę kolankową, a odcinki
belek wiązarowych wiązarów pełnych konstrukcji dochodzą tylko do stolców w połowie ich wysokości. Natomiast w wiązarach niepełnych krótkie
beleczki zaczopowane są w wymianie, zlokalizowanym pomiędzy odcinkami
belek wiązarowych wiązarów pełnych.
Wspominana już przy okazji analizy średniowiecznej konstrukcji nad
nawą k o ś c i o ł a k a t e d r a l n e g o p w . ś w . J a n a n a S t a r y m M i e ś c i e
przebudowa jego dachu dokonana w latach 1837–1848 przez Adama
Idźkowskiego, doprowadziła do znacznego obniżenia kalenicy dachu oraz
prawdopodobnie do wymiany większości elementów istniejącej konstrukcji.
Nowy układ widoczny jest na tablicy reprodukowanej w albumie architekta,
ukazującym jego dorobek projektowy (Idźkowski 1843b, tabl. VI). Z opisów
prowadzonej przez Idźkowskiego restauracji kościoła dowiadujemy się
również, że prawdopodobnie wykorzystał on część istniejącej konstrukcji76.
Nowa więźba posiadała układ mieszany, stolcowo-wieszarowy, w którym
pozostawiono elementy centralnej ramy storczykowej, przekształcając ją
w ramę wieszakową, jednocześnie dodając wieszar dwuwieszakowy z zastrzałami przysuniętymi do krokwi. Ramy o stolcach leżących zostały usunięte,
a w ich miejsce pojawiły się konstrukcje o stolcach stojących, całość spięto
zastrzałami łączącymi poszczególne elementy. Duży poziom ogólności ukazania konstrukcji na znanych rysunkach nie pozwala, niestety, na określenie
układu podłużnego więźby. Z dodatkowych tablic przedstawiających prze76 Analiza rysunku starej i nowej więźby na planszy Idźkowskiego wskazuje, że mogła zostać
użyta część dolna centralnej ramy storczykowej wraz z dwiema parami zastrzałów, którą
wkomponowano w nowy układ konstrukcyjny. Byłoby to jednak wykorzystanie konstrukcji
średniowiecznej, co nie jest zgodne ze słowami samego Idźkowskiego na temat starego dachu: „[…] przed sześćdziesięciom laty wprowadzono nowe wiązania w sposobie hengewerków [wieszaków], które wykonane z roztropnością, utrzymywały same jedynie cały system
dachu. Przy teraźniejszej więc restauracji pozostawionemi zostały te ostatnie wiązania, reszta
drzewa odjętą, a dach z 84 do 44 stóp obniżonym został” (Idźkowski 1843a, s. 12). Również
podany wiek użytej konstrukcji jest mocno wątpliwy, zapewne Idźkowskiemu chodziło o remont dachu z lat 1753–1755. Jest prawdopodobne, że wykorzystane zostały elementy średniowiecznej ramy storczykowej, którą architekt pomylił ze współczesnymi mu rozwiązaniami
wieszarowymi i ocenił na konstrukcję XVIII-wieczną.
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krój podłużny kościoła przed restauracją i stan projektowany po planowanych
pracach wywnioskować można jedynie, że nie uległa zmianie liczba i rozmieszczenie wiązarów konstrukcji. Nowa więźba dachowa kościoła katedralnego była blisko dwukrotnie niższa od dotychczasowej i dostosowana została
do wysokości nowego zachodniego szczytu kościoła. Konstrukcja ta uległa
całkowitemu zniszczeniu w wyniku bombardowania we wrześniu 1939 r.
W latach 1841–1849 wzniesiony został k o ś c i ó ł p w . ś w . K a r o l a
B o r o m e u s z a n a u l i c y C h ł o d n e j. Projektantem kościoła był znany
architekt warszawski Henryk Marconi, a wykonawcą zbudowanej na wiosnę 1843 r. konstrukcji dachowej – Fryderyk Granzow (Majdowski 1994b,
s. 14–15)77. Powstała nad nawą główną oraz prezbiterium kościoła konstrukcja
77 W publikacji zamieszczono również jeden ze wstępnych szkiców projektowych kościoła, na
którym ukazana jest niezrealizowana konstrukcja dachowa o układzie stolcowym, zbliżona do
zaprojektowanej i wykonanej później w kościele św. Anny w Wilanowie oraz w dwóch innych
kościołach w Żdżarach i Wyrozębach-Podawcach (oryginał w AGAD, Zbiór Henryka i Leandra
Marconich, sygn. 574-20, ark 1). Był więc to układ chętnie stosowany przez architekta. Zmianę
koncepcji układu więźby mogła spowodować późniejsza rezygnacja z wykonania sklepienia kolebkowego w nawie i zastąpienie go płaskim stropem bądź wpływ wykonawcy prac ciesielskich.
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55 ■ Projekt nowej konstrukcji

nad nawami katedry pw. św. Jana
w zestawieniu z inwentaryzacją
starej konstrukcji średniowiecznej
(reprodukowany w: Idźkowski
1843b, tabl. VI)
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56 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawą główną kościoła pw. św. Karola
Boromeusza na ulicy Chłodnej,
skala 1:150, oprac. autor

57 ■ Kościół pw. św. Karola
Boromeusza na ul. Chłodnej, widok
zniszczeń części wschodniej w 1944 r.,
fot. E. Falkowski 1945/1946 r.
(Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Inw. 103985)

dachu, pomimo niewielkiej skali dostosowanej do formy i stylistyki obiektu,
jest już w pełni rozwiniętym układem wieszarowym, krokwiowym, jednowieszakowym, z wieszakiem wypartym na dwóch zastrzałach biegnących
równolegle do krokwi, w odległości wynikającej z umieszczenia pomiędzy
zastrzałami a krokwiami dwóch par płatwi. Płatwie te stanowią główny element usztywnienia podłużnego konstrukcji, natomiast trzecia płatew, leżąca
na belkach wiązarowych w osi wieszaków oraz powiązana z wieszakami i belkami za pomocą stalowych strzemion, służy już wyłącznie do podwieszenia
belek wiązarowych wiązarów niepełnych78. Omawiana konstrukcja, pomimo
zniszczenia części prezbiterialnej kościoła w 1944 r., w większości zachowała
się do chwili obecnej.
Około 1850 r. zbudowano nowe konstrukcje dachowe przebudowywanego od 1848 r. k o ś c i o ł a p w . ś w . K a t a r z y n y n a S ł u ż e w i e. W wyniku
przebudowy, dokonanej przez architekta Franciszka Marię Lanciego, całkowicie zmieniono dotychczasową, barokową formę świątyni w duchu
78 Płatwi tej nie można już nazwać podwaliną, gdyż nie odgrywa ona roli usztywnienia podłużnego ramy, jak w konstrukcjach storczykowych i wczesnych konstrukcjach wieszarowych,
a jej funkcja ogranicza się wyłącznie do podwieszenia belek wiązarowych wiązarów niepełnych. Jednocześnie wieszak najczęściej nie dochodzi do samej płatwi i jest z nią powiązany
wyłącznie za pomocą stalowych strzemion lub płaskowników.
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neohistorycznym (Dąbrowska 2000, s. 20). Wymieniono
również dawne, XVIII-wieczne konstrukcje dachowe
nad nawą i prezbiterium, które dostosowano wysokością
do nowej elewacji frontowej kościoła.
Nad nawą zbudowana została konstrukcja wieszarowa,
jętkowa, jednowieszakowa, z wieszakiem wypartym
dwoma zastrzałami biegnącymi równolegle do krokwi,
pomiędzy którymi zlokalizowano pod jętką płatwie
usztywnienia podłużnego. Kolejne płatwie znajdują się
w linii wieszara, są to płatew kalenicowa położona na górze
wieszaka i usztywniona z nim parą symetrycznych mieczy
oraz płatew pod wieszakiem, podwieszona za pomocą
stalowych płaskowników, służąca do podwieszenia belek
wiązarowych w wiązarach niepełnych. Po bokach ramy
wieszakowej, pomiędzy zastrzałami wieszaka a belką wiązarową, znajdują się dwa pochyłe słupy posiadające charakter stolców kozłowych, wspierające zastrzał wieszaka

58 ■ Projekt nowej konstrukcji nad
nawą kościoła pw. św. Katarzyny na
Służewie, F.M. Lanci, 1846 r.
(Muzeum Narodowe w Warszawie,
depozyt Muzeum Pałacu
w Wilanowie, Inw. Dep. 4608 /Wil.
4786/)

59 ■ Układ konstrukcji dachu nad

nawą kościoła pw. św. Katarzyny na
Służewie, skala 1:150, oprac. autor

60 ■ Układ konstrukcji dachu nad
prezbiterium kościoła pw. św.
Katarzyny na Służewie, skala 1:150,
oprac. autor
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w połowie jego długości oraz połączone za pomocą mieczy podłużnych
z płatwią połaciową79. W więźbie nad prezbiterium kościoła zastosowano
natomiast niewielką konstrukcję jętkową z dwoma dodatkowymi zastrzałami,
składającą się z dziesięciu identycznych wiązarów nieposiadających usztywnienia podłużnego.
W latach 1857–1870 przeprowadzono również generalną przebudowę
i rozbudowę k o ś c i o ł a p w . ś w . A n n y w W i l a n o w i e. Z dawnego
kościoła pozostały jedynie ściany magistralne oraz sklepienie nawy głównej
(Fijałkowski 1973, s. 208). Projekt kościoła opracował Henryk Marconi.
Zachowały się archiwalne rysunki projektowe kościoła, ukazujące również
projektowany układ więźby dachowej80. Ich porównanie z zachowaną do
chwili obecnej konstrukcją wskazuje, że przebudowa wykonana została
zasadniczo zgodnie z projektem, jedynie z niewielkimi zmianami. Więźba
dachowa nad nawą główną kościoła wzniesiona została najprawdopodobniej
w 1858 r. przez, lub przy udziale, czeladnika ciesielskiego A. Dohringa. Fakt
ten potwierdza inskrypcja na jednym z elementów konstrukcji.
Więźba nad nawą główną jest jednojętkowym układem stolcowym
o stolcach leżących, w którym stolce nie zostały poprowadzone równolegle
do krokwi, oparte zostały poniżej poziomu belek wiązarowych, na płatwi stopowej umieszczonej na odsadzce muru poniżej jego korony. Belki wiązarowe
w wiązarach pełnych konstrukcji powiązane zostały ze stolcami mniej więcej
w połowie ich wysokości. Natomiast w wiązarach niepełnych nie występują
już ciągłe belki wiązarowe, a jedynie belki kulawki oparte na murze oraz
przewiązane ze znajdującymi się pomiędzy wiązarami pełnymi wymianami.
Stolce w ramach stolcowych rozparte zostały rozporą zlokalizowaną pod
jętką i odsuniętą od jętki z uwagi na wprowadzenie dodatkowej płatwi w osi
wiązara.
Poza więźbą, nad nawą główną, korpus kościoła nakrywają również
trzy identyczne konstrukcje dachów dwuspadowych nad prezbiterium oraz
ramionami transeptu. Wszystkie cztery więźby nie są ze sobą powiązane,
rozdziela je bęben kopuły zlokalizowanej nad skrzyżowaniem naw kościoła.
Są to również konstrukcje stolcowe, o stolcach stojących, jednojętkowe, trójstolcowe, zbudowane jedynie z czterech wiązarów. Główna, centralna rama
stolcowa wspiera płatew zlokalizowaną pod krokwiami w węźle kalenicowym, a dwie dodatkowe ramy umieszczone są po bokach i wspierają płatwie
umieszczone pod jętką. Analogicznie do konstrukcji nad nawą główną, ciągła
79 Nie są to jednak klasyczne stolce, gdyż podpierają zastrzał wieszaka, a płatew jedynie pośrednio. Nie tworzą też typowej ramy stolcowej, pomimo usztywniania podłużnego z płatwią za
pomocą mieczy.
80 Projekty przedstawiają przekroje kościoła z naniesionym układem więźby dachowej. Są to
zarówno projekty wersji niezrealizowanej, bez kopuły i naw bocznych, oraz zrealizowanej,
jak i prawdopodobnie kolejne wprawki projektowe lub projekty wykonawcze. Rysunki przechowywane są w zbiorach AGAD, Zbiór Henryka i Leandra Marconich, sygn. 576-8, ark. 3;
576-27, ark. 3 i 4, oraz Zbiory Kartograficzne, sygn. 474-17, ark. 4–8.
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61 ■ Projekt przebudowy kościoła
pw. św. Anny w Wilanowie, przekrój
podłużny, H. i L. Marconi, 1857 r.
(Archiwum Główne Akt Dawnych,
Zbiór Henryka i Leandra
Marconich, sygn. 576-27 ark 4)

belka wiązarowa występuje jedynie w wiązarach pełnych, a belki kulawki
wiązarów niepełnych osadzone są w wymianach. Belki wiązarowe w połowie
ich długości wspiera dodatkowy podciąg osadzony w murze ściany szczytowej oraz bębna kopuły.
Z końca lat 50. XIX w. pochodzi również kolejna, zachowana do chwili
obecnej konstrukcja, nad nawą główną i prezbiterium k o ś c i o ł a p w . ś w .
S t a n i s ł a w a p r z y u l . B e m a n a W o l i. Kościół wzniesiony został
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62 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawą główną kościoła pw. św. Anny
w Wilanowie, skala 1:150, oprac. autor
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63 ■ Układ konstrukcji dachu nad

prezbiterium i transeptami kościoła
pw. św. Anny w Wilanowie, skala
1:150, oprac. autor

w latach 1859–1860 według projektu budowniczego Józefa Orłowskiego
(Majdowski 1996, s. 61–62)81. Zastosowana konstrukcja posiada prosty układ
wieszarowy, krokwiowy, jednowieszakowy, z wieszakiem wspartym na
zastrzałach biegnących równolegle do krokwi, pomiędzy nimi zlokalizowane
zostały w połowie długości połaci płatwie usztywnienia podłużnego. Kolejne
dwie płatwie znajdują się w linii wieszaka, są to płatew kalenicowa, umieszczona pod krokwiami w węźle kalenicowym i usztywniona z wieszakiem
parą symetrycznych mieczy, oraz płatew pod wieszakiem, podwieszona za
pomocą stalowych płaskowników, służąca do podwieszenia belek wiązarowych w wiązarach niepełnych. Pomiędzy zastrzałami wieszaka a wieszakiem
81 Projekt kościoła autorstwa J. Orłowskiego sporządzony w 1858 r. zachowany jest w zbiorach
AGAD, Zb. kartograficzne, sygn. 554-16, ark. 1–3.
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64 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawą i prezbiterium kościoła pw.
św. Stanisława przy ul. Bema na
Woli, skala 1:150, oprac. autor

znajdują się dodatkowe dwa zastrzały, umocowane w wieszaku poniżej
połowy jego wysokości.
Z 1867 r. pochodzi rysunek projektowy zaplanowanych na rok następny
dalszych prac budowlanych przy wznoszeniu k o ś c i o ł a p w . W s z y s t k i c h
Ś w i ę t y c h n a G r z y b o w i e82, budowanego według projektu Henryka
Marconiego do 1861 r. Po śmierci projektanta pracami kierowali architekci
Feliks Walery Zygadlewicz i Zygmunt Kieślański. Pierwszy z wymienionych był autorem rysunku projektowego przedstawiającego w przekroju
poprzecznym konstrukcję dachu nad nawą główną kościoła oraz w przekrojach podłużnych konstrukcje dachów transeptów. Była to konstrukcja
krokwiowa, wieszarowa, w której wieszar jednowieszakowy rozparty parą
zastrzałów stanowił oparcie dla czterech poziomów płatwi – na nich położone
zostały krokwie połaci dachu. Jednocześnie do wieszaka podczepiona została
w układzie podłużnym konstrukcji para kleszczy, stanowiących konstrukcję
zawieszenia belek wiązarowych w wiązarach niepełnych więźby.
Powyższa konstrukcja stanowiła zapewne ustrój tymczasowy zaplanowany
do przekrycia skrzyżowania naw kościoła, w którym to miejscu planowano
wzniesienie bębna kopuły. Przemawia za tym sposób osadzenia konstrukcji
na filarach konstrukcji nawy głównej i bocznych za pomocą szkieletowych
ścianek kolankowych, a także ikonografia kościoła z czasów jego budowy.
Mury nawy głównej i naw bocznych kościoła górnego wzniesione zostały
w ciągu 1867 r. oraz nakryte dachem widocznym na drzeworytach ukazujących uroczyste poświęcenie kościoła, które miało miejsce 1 grudnia 1867 r.
(Poświęcenie 1867b, s. 268). Dach ten posiadał odkrytą więźbę dachową oraz
przykrywał wzniesione do tej pory części kościoła, bez nieistniejącej jeszcze
82 Projekt dalszej budowy kościoła Wszystkich Świętych na rok 1868, przekrój poprzeczny, proj.
F.W. Zygadlewicz, 1867 r., AGAD, Zb. kartograficzne, sygn. 16-6, ark. 3.
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65 ■ Projekt tymczasowej konstrukcji
dachu nad skrzyżowaniem naw
kościoła pw. Wszystkich Świętych
na Grzybowie, przekrój poprzeczny,
F.W. Zygadlewicz, 1867 r. (Archiwum
Główne Akt Dawnych, Zb.
kartograficzne, sygn. 16-6 ark 3)

wtedy części frontowej wraz z wieżami i elewacją83. Układ konstrukcji nad
nawami nie jest dokładnie znany, a przedstawienie konstrukcji od strony
wnętrza na istniejącej ilustracji z epoki jest zbyt mało wiarygodne, by mogło
stanowić materiał do analizy stylistycznej i typologicznej (Poświęcenie 1867a,
s. 288). Ściany prezbiterium, bęben kopuły na skrzyżowaniu naw i ramiona
83 Stan zaawansowania w 1867 r. budowy kościoła i jego konstrukcji dachu opisywany jest następująco: „[…] wyprowadzono mury górnego kościoła do ramion krzyża pod dach i urządzono dach stały szyfrowy” (nad nawami główną i bocznymi) oraz „[…] na nietynkowanych
murach niezwiązanych sklepieniem wisiał dach szyfrowy zastępujący sufit” (Gagatnicki 1893,
s. 31–32).
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transeptu do pełnej wysokości gzymsu wieńczącego wzniesiono dopiero w latach 1874–1875
(Gagatnicki 1893, s. 34). Zapewne wtedy usunięto
istniejącą konstrukcję tymczasową, ukazaną na
projekcie Zygadlewicza, która zabezpieczała
mury kościoła przed zalewaniem przez okres
przeszło ośmiu lat. Budowę kościoła ostatecznie
zakończono dopiero po wzniesieniu fasady i wież
frontowych w początku lat 90. XIX stulecia
(Zawadzki 1997, s. 34).
Zdecydowanie bardziej niestandardowe rozwiązanie reprezentuje konstrukcja dachowa nad
nawami k o ś c i o ł a e w a n g e l i c k o - r e f o r m o w a n e g o p r z y a l . S o l i d a r n o ś c i. Więźba
kościoła, budowanego w latach 1866–1880 według
projektu architekta Adolfa Loewego, wzniesiona
została najprawdopodobniej pomiędzy rokiem
1870 a 1875. W swym pierwotnym układzie84
była to konstrukcja stolcowa, o stolcach stojących
w dwóch kondygnacjach, w dolnej części czterostolcowa, w górnej dwustolcowa. Środkowe
dwie ramy stolcowe dolnej kondygnacji konstrukcji usytuowane zostały w osiach ram górnej
kondygnacji; układ taki spowodował konieczność oparcia stolców tych ram 66 ■ Widok konstrukcji nad nawami
pw. Wszystkich Świętych
bezpośrednio na konstrukcji gurtów sklepienia nad nawą główną. Oparcie kościoła
na Grzybowie od wnętrza kościoła
konstrukcji dachu na sklepieniu kościoła niewątpliwie powodowało wywie- przed wykonaniem sklepień,
ranie niekorzystnego nacisku na sklepienia i mury obiektu, i zostało skory- drzeworyt z uroczystości
poświęcenia kościoła dnia 1 grudnia
gowane poprzez skrócenie stolców oraz dodanie wzmocnień kleszczowych 1867 r. (za: Poświęcenie 1867a, s. 288)
w trakcie powojennych napraw kościoła.
Niewielka konstrukcja historyczna zachowała się również nad prezbiterium kościoła. Jest to konstrukcja pięciospadowego dachu absydy prezbiterialnej, zbudowana z promieniście ustawionych wiązarów krokwiowych.
Prawdopodobnie około 1888–1889 r. wymieniona została konstrukcja
nad nawą i prezbiterium k o ś c i o ł a p w . ś w . E l ż b i e t y w P o w s i n i e
(Majdowski 1993a, s. 72). Pierwotny projekt autorstwa Stanisława Adamczewskiego zakładał przekomponowanie proporcji szczytu oraz podwyższenie
kalenicy dachu nowej konstrukcji o układzie stolcowym85. Ostatecznie jednak,
84 W okresie powojennym konstrukcja została częściowo zmodyfikowana, poprzez zastosowanie dodatkowych wzmocnień kleszczowych środkowych ram stolcowych oraz przekształcenia bocznych ram, z uwagi na wprowadzoną konstrukcję stalową wzmocnienia ścian i sklepień kościoła.
85 Projekt Adamczewskiego z widocznym układem więźby dachowej nad nawą reprodukowany
jest w monografii kościoła powsińskiego autorstwa A. Majdowskiego: Majdowski 1993a, il.
19–20.
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67 ■ Rekonstrukcja pierwotnego
układu konstrukcji dachu nad nawą
kościoła ewangelicko-reformowanego
przy al. Solidarności, skala 1:150,
oprac. autor

po zmianach projektowych Józefa Husa pozostawiono szczyt o dotychczasowych proporcjach, zmieniając tylko jego kształt, a nową konstrukcję dachu
wykonano w dotychczasowej wysokości. Jej układ zadokumentowany został
przez Józefa Dziekońskiego w pomiarze inwentaryzacyjnym poprzedzającym
projekt rozbudowy kościoła, ostatecznie zrealizowany w latach 1921–192486.
Nową konstrukcję dachu nad nawą wykonano w układzie stolcowym,
o jednej centralnie ustawionej ramie stolcowej, natomiast nad prezbiterium
wybudowano najprostszą konstrukcję krokwiową, nieposiadającą żadnego
usztywnienia podłużnego. Prawdopodobnie zbliżony układ krokwiowy,
wzbogacony dodatkowymi usztywnieniami w postaci słupków lub mieczy
stopowych, wykonano też nad kruchtą poprzedzającą elewację frontową.
Planując rozbudowę kościoła, Dziekoński pozostawił istniejące, wybudowane
86 Całość dokumentacji inwentaryzacyjno-projektowej J. Dziekońskiego z 1919 r. przechowywany jest w AAN, Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sygn. 3116.
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zaledwie przed trzydziestu kilku laty i zapewne zachowane jeszcze w dobrym
stanie konstrukcje nad nawą i prezbiterium, a nad częścią rozbudowywaną
nawy powtórzył istniejący już układ stolcowy.
Konstrukcja powyższa jest ostatnią, znaną historyczną więźbą o układzie
krokwiowym i jętkowym, zrealizowaną w kościołach na terenie Warszawy.
Kolejne więźby, konstruowane od lat 80. XIX stulecia, posiadają już wyłącznie układ płatwiowo-kleszczowy, łączony z rozwiązaniami wieszarowymi,
stolcowymi lub mieszanymi – stolcowo-wieszarowymi. Genezy zmian, które
spowodowały masowe rozpowszechnienie się układów kleszczowych należy
upatrywać w przemianach zachodzących w Polsce ostatnich dziesięcioleci
XIX w. Można je dostrzegać zarówno w gwałtownym postępie technicznym,
którego efektem było między innymi rozpoczęcie procesu eliminacji tradycyjnego ciesielstwa na rzecz konstruowania ustrojów inżynierskich, wykonywanych z drewna zestandaryzowanego oraz obrabianego mechanicznie,
jak i w zmianach pokoleniowych w środowisku projektantów kościołów, 68 ■ Projekt przebudowy kościoła
pw. św. Elżbiety w Powsinie, przekrój
w większości projektowanych przez nową generację architektów wykształco- poprzeczny kruchty i przekrój
nych na uczelniach technicznych. Propagowali oni nowoczesne rozwiązania podłużny przed przebudową,
Dziekoński, 1919 r. (Archiwum
konstrukcyjne, udoskonalone pod względem technicznym oraz najbardziej J.P.
Akt Nowych, Akta Ministerstwa
optymalne z punktu widzenia konstrukcyjnego i ekonomicznego.
Spraw Wewnętrznych, sygn. 3116)
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69 ■ Projekt przebudowy kościoła
pw. św. Elżbiety w Powsinie, przekrój
poprzeczny przez nawy przed
przebudową, J.P. Dziekoński, 1919 r.
(Archiwum Akt Nowych, Akta
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
sygn. 3116)

Chronologicznie, do jednych
z pierwszych należą zapewne konstrukcje nad nawą i prezbiterium
kościoła pw. Wniebowzięcia
N M P w Z e r z n i u . Kościół, zaprojektowany przez architekta Konstantego Wojciechowskiego, wybudowano w latach 1880–1886 (Wojciechowski 1881, s. 71–72, tabl.
XIII–XV)87. Do chwili obecnej zachowały się dwie konstrukcje dachowe
nad nawą i prezbiterium kościoła.
Po zniszczeniach z czasów ostatniej
wojny kościół został w znacznym
stopniu odbudowany. W trakcie
prac dokonano naprawy uszkodzonej
więźby nad nawą, wymieniając dużą
część elementów, lecz zachowując
pierwotny układ konstrukcji, oraz
najprawdopodobniej w całości zrekonstruowano więźbę nad prezbiterium
kościoła zgodnie z pierwotnym kształtem i układem konstrukcji.
Planowana początkowo przez Wojciechowskiego więźba dachowa nad
nawą była jeszcze ustrojem jętkowym, o układzie wieszarowym lub stolcowym. Taki typ konstrukcji ukazany jest na archiwalnej dokumentacji projektowej kościoła (Wojciechowski 1881, tabl. XV). Jednakże w trakcie prac
konstrukcję tę zmieniono na nowocześniejszy ustrój płatwiowo-kleszczowy,
z zachowaniem ogólnego wyglądu i układu wiązara88. Wykonana została
więźba płatwiowo-kleszczowa, wieszarowa, dwuwieszakowa. Klasyczny wieszar dwuwieszakowy tworzą wieszaki rozdzielone ryglem oraz dwa zastrzały
wypierające wieszaki, biegnące równolegle do krokwi. Wieszar z krokwiami
spinają dwa poziomy kleszczy, na kleszczach położone są płatwie usztywnienia podłużnego, stanowiące również jedyne oparcie dla krokwi w wiązarach
niepełnych. Dodatkowe płatwie położone są na belce wiązarowej, dwie stanowią oparcie dla krokwi w węźle stopowym, a dwie – zlokalizowane przy
wieszakach – stanowią dodatkowe wzmocnienie belek wiązarowych.
Natomiast konstrukcję nad prezbiterium kościoła wykonano w układzie wieszarowym, jednowieszakowym; wieszar zbudowany jest z wieszaka wspartego na dwóch zastrzałach biegnących równolegle do krokwi
87 Część rysunków projektowych kościoła zachowanych jest w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie, Inw. Rys. Pol. 15056/1-4.
88 O zmianie pierwotnej koncepcji i wykonaniu od razu więźby w układzie płatwiowo-kleszczowym świadczy zdjęcie pochodzące z okresu powojennego, ukazujące zniszczenia kościoła
i jego dachu, na którym widać już konstrukcję nad nawą o obecnie istniejącym układzie
(Kościoły 1982, s. 182).
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70 ■ Układ konstrukcji dachu nad

nawą kościoła pw. Wniebowzięcia
NMP w Zerzniu, skala 1:150, oprac.
autor
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w odległości umożliwiającej zamontowanie płatwi połaciowej, wspierającej 71 ■ Układ konstrukcji dachu nad
kościoła pw.
krokwie w wiązarach niepełnych wraz z płatwiami stopową i kalenicową. prezbiterium
Wniebowzięcia NMP w Zerzniu,
Płatew tę podparto zastrzałami biegnącymi od wieszaka do zastrzałów skala 1:150, oprac. autor
wieszaka. Wszystkie elementy wiązara spięto jednym poziomem kleszczy,
umieszczonych poniżej płatwi. Zarówno elementy wieszarów nad prezbiterium, jak i nad nawą kościoła posiadają dużą liczbę wzmocnień połączeń
wykonanych za pomocą stalowych okuć.
Prawie identyczny układ konstrukcji wykonano również nad nawą i prezbiterium k o ś c i o ł a K a n o n i c z e k n a p l a c u T e a t r a l n y m. Konstrukcja
ta znana jest z inwentaryzacji kościoła pochodzącej z 1933 r.89 Kościół ten,
89 Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Kanoniczek pw. św. Andrzeja, rzut więźby dachowej, przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, oprac. B. Schmidt, J. Vogtman, 1933 r., ZAP PW, Inw.
16305-07.
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72 ■ Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Kanoniczek pw.

św. Andrzeja na pl. Teatralnym, przekrój poprzeczny, B. Schmidt,
J. Vogtman, 1933 r. (Zakład Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, Inw. 16305)

73 ■ Pomiar inwentaryzacyjny kościoła Kanoniczek pw.

św. Andrzeja na pl. Teatralnym, przekrój podłużny, B. Schmidt,
J. Vogtman, 1933 r. (Zakład Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, Inw. 16306)

wybudowany w XVIII w., został w 1819 r.
przebudowany przez Christiana Piotra Aignera.
Jednak przedstawiona na inwentaryzacji konstrukcja dachowa raczej nie pochodziła z czasu
klasycystycznej przebudowy kościoła przez
Aignera, została wykonana prawdopodobnie
dopiero pod koniec XIX w.
W 1888 r. wykonano więźbę dachową drewnianego k o ś c i o ł a p w . ś w . W i n c e n t e g o
à P a u l o n a C m e n t a r z u B r ó d n o w s k i m,
zbudowanego według projektu architekta
Edwarda Cichockiego, z drewna podarowanego na ten cel przez prezydenta Warszawy
Sokratesa Starynkiewicza, wcześniej użytego do
wzniesienia rusztowań przy remoncie Kolumny
Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym
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(Radźwicka-Milczewska 1992, s. 6). Jest to ustrój stolcowy, w części nad nawą 74 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawami kościoła pw. św. Wincentego
czterostolcowy, z dwiema ramami o stolcach stojących i dwiema o stolcach à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim,
pochyłych. Ramy o stolcach stojących stanowią w układzie konstrukcji skala 1:150, oprac. autor
kościoła przedłużenie ścian kolankowych występujących nad prezbiterium
oraz kruchtą frontową kościoła. W obrębie tych części kościoła konstrukcja
więźby jest natomiast górną częścią konstrukcji dachu występującego nad
korpusem nawowym.
W części nawowej ramy stolcowe postawione są na belkach stanowiących
zarazem strop kościoła. Stolce ram wspierają płatwie podtrzymujące krokwie,
które schodzą poniżej poziomu belek nawy głównej, obejmując również
przestrzeń ponad nawami bocznymi. Krokwie i stolce ram pochyłych spięte są
jednym poziomem kleszczy, zlokalizowanych pod płatwiami. Usztywnienie
podłużne ram stolcowych stanowią miecze pomiędzy stolcami a płatwiami.
W latach 1886–1890, przy nowo wzniesionym kościele pw. św. św. Piotra
i Pawła na Koszykach, zbudowano k a p l i c ę g r o b o w ą p e ł n i ą c ą f u n k c j ę m a u z o l e u m r o d o w e g o r o d z i n y P r z e ź d z i e c k i c h. Autorem
budynku był architekt pochodzący z Tyrolu Jerzy Werner (Majdowski 2011,
s. 98). Wykonana więźba dachowa, ukazana na dokumentacji projektowej
zachowanej w CAHR w Petersburgu90, przedstawia konstrukcję płatwiowo-kleszczową, stolcowo-wieszarową, z dwiema bocznymi ramami stolcowymi
oraz centralną ramą wieszakową z wieszakiem wypartym długimi zastrzałami
biegnącymi równolegle do krokwi od belek wiązarowych do węzła kalenicowego. Całość wiązarów pełnych spięta została jednym poziomem kleszczy,
zlokalizowanych pod płatwiami ram stolcowych. W wiązarach niepełnych
krokwie wsparte zostały wyłącznie na płatwiach: stopowej, połaciowych
i kalenicowej. W układzie podłużnym występowały cztery wiązary pełne
oraz 20 wiązarów niepełnych. Konstrukcja przetrwała zniszczenia wojenne,
90 Projekt reprodukowany przez Majdowskiego: Majdowski 2011, s. 103–105.
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75 ■ Projekt kaplicy-mauzoleum Przeździeckich

przy kościele pw. św. św. Piotra i Pawła na
Koszykach, przekrój poprzeczny i podłużny,
J. Werner, 1886 r. (za: Majdowski 2011, s. 104–105)

76 ■ Widok kaplicy-mauzoleum Przeździeckich po zniszczeniach wojennych, fot. K. Pęcherski, 1947 r. (Muzeum Powstania Warszawskiego,
Inw. MPW-IN/4798)
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rozebrana została dopiero w końcu lat 50. XX w. w związku z przeniesieniem
części elementów kaplicy na Cmentarz Bródnowski, gdzie zostały wmontowane w nowy budynek kościoła91.
Kolejne więźby płatwiowo-kleszczowe, wykonane jeszcze przed końcem
XIX w., związane były z kościołami projektowanymi przez Józefa Piusa
Dziekońskiego. W 1888 r. rozpoczęto budowę obecnej k a t e d r y p r a s k i e j
p w . ś w . F l o r i a n a , realizowanej aż do 1901 r. Zaprojektowana nad nawą
kościoła konstrukcja posiadała układ płatwiowo-kleszczowy, wieszarowy, jednowieszakowy (Projekty 1887, tabl. XIV). Centralnie umiejscowiony wieszak
wyparty został dwoma długimi zastrzałami, a płatwie połaciowe i krokwie
rozparte są dodatkowymi zastrzałami osadzonymi w wieszaku. Wszystkie elementy konstrukcji spinały kleszcze, wykonane w dwóch poziomach. Trudno
wyrokować, czy więźba o powyższym układzie została ostatecznie wykonana,
wobec jej całkowitego zniszczenia w czasie ostatniej wojny, zwłaszcza że na
powojennych zdjęciach ukazujących ruiny kościoła widoczne są też pozostałości konstrukcji dachowej w postaci wieszarów dwuwieszakowych (np.
Kościoły 1956, s. 108).
91 Pracami związanymi z przeniesieniem elementów kaplicy na Cmentarz Bródnowski oraz budową nowego kościoła cmentarnego kierował architekt Stanisław Marzyński. Na potrzeby
prowadzonych prac wykonał on w 1953 r. inwentaryzację kaplicy, a w 1958 r. projekt nowego
kościoła. Obie dokumentacje zachowane są w zbiorach rysunków architekta, przechowywanych w Muzeum Warszawy, sygn. MHW 1018/M i MHW 1019/M.
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77 ■ Projekt kościoła pw. św. Floriana
na Pradze, przekrój poprzeczny
i podłużny, J.P. Dziekoński, ok. 1887 r.
(za: Projekty 1887, tabl. XIV)

konstrukcje dachowe kościołów warszawy

78 ■ Widok zniszczonego kościoła
pw. św. Floriana na Pradze
z pozostałościami dawnej
konstrukcji dachowej, fot. J. Bułhak,
po 1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 84222)

Odmienny układ posiadała konstrukcja nad nawą główną i prezbiterium
przebudowanego w latach 1886–1894 k o ś c i o ł a p w . ś w . A l e k s a n d r a
n a p l a c u T r z e c h K r z y ż y (Majdowski 1994c, s. 22–35)92. Projektowana
konstrukcja przekrywała trójnawowy korpus kościoła, posiadała układ czterostolcowy z dwiema pochyłymi ramami stolcowymi wspierającymi krokwie
ponad sklepieniem nawy głównej oraz dwiema ramami stojącymi, postawionymi w linii filarów nawy. Oba stolce wraz z krokwiami spięte zostały
dwoma poziomami kleszczy, długimi ponad sklepieniem oraz krótkimi
w pachach sklepienia łączącymi oba typy stolców. W układzie podłużnym
płatwie połaciowe usztywnione zostały ze stolcami krótkimi mieczami.
92 Oryginał dokumentacji projektowej zachowany jest w CAHR w Petersburgu.
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Bardzo zbliżony układ konstrukcyjny zastosował Dziekoński w drugim 79 ■ Projekt przebudowy kościoła
św. Aleksandra na pl. Trzech
przebudowywanym przez siebie kościele w latach 1891–1898, nad nawą pw.
Krzyży, przekrój poprzeczny
główną, nawami poprzecznymi oraz transeptem k o ś c i o ł a p w . ś w . K a r o l a i podłużny, J.P. Dziekoński, 1885 r.
B o r o m e u s z a n a P o w ą z k a c h. Układ więźby dachowej znany jest z pro- (za: Majdowski 1994d, s. 30–31)
jektu architekta publikowanego w 1899 r. w „Przeglądzie Technicznym” oraz
archiwalnej inwentaryzacji kościoła z okresu międzywojennego (Przebudowa
1899, tabl. XX–XXI)93. Więźba posiadała układ stolcowy, o dwóch ramach
pochyłych odsuniętych od krokwi, wspierających za pomocą mieczy płatew
usztywnienia podłużnego. Konstrukcja posiadała spięcie kleszczami na dwóch
poziomach, górne kleszcze spinały obie krokwie i stolce, a dolne podzielone
na dwa odcinki rozdzielone sklepieniem, krokiew ze stolcem ramy pochyłej
oraz dodatkowy stolec ramy kolankowej zlokalizowanej przy koronie muru
kościoła. Widoki układu więźby z projektu oraz inwentaryzacji nieco różnią
się od siebie szczegółami, wskazując na dokonane zmiany na etapie budowania konstrukcji. Projekt ukazuje również przekrój przez zewnętrzną kopułę
drewnianą na skrzyżowaniu naw kościoła oraz rzut konstrukcji dachowej
kopuły wraz z latarnią94.
Józef Pius Dziekoński był również projektantem kolejnej więźby dachowej, wykonanej nad wzniesionym w latach 1899–1903 k o ś c i o ł e m p w . ś w .
S t a n i s ł a w a p r z y u l . W o l s k i e j n a W o l i (Majdowski 1995, s. 44–45).
93 Całość dokumentacji przechowywana jest w CAHR w Petersburgu. Inwentaryzacja kościoła zachowana jest natomiast w archiwum ZAP PW: Pomiar inwentaryzacyjny kościoła na
Powązkach pw. św. Karola Boromeusza, przekrój poprzeczny, oprac. S. Gliński, J. SpławaNeyman, 1933 r., ZAP PW, Inw. 16332.
94 Poza przekrojem konstrukcji kopuły z projektu, w zbiorach ZAP PW przechowywany jest
również jej rzut, ukazujący promienisty układ wiązarów wokół centralnie usytuowanej sygnaturki, rysunek niesygnowany i bez daty sporządzenia, Inw. 16335.
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80 ■ Pomiar inwentaryzacyjny

kościoła pw. św. Karola Boromeusza
na Powązkach, przekrój poprzeczny,
S. Gliński, J. Spława-Neyman, 1933 r.
(Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej,
Inw. 16332)

81 ■ Projekt przebudowy kościoła
pw. św. Karola Boromeusza na
Powązkach, przekrój podłużny
i poprzeczny, J.P. Dziekoński, 1890 r.
(za: Przebudowa 1899, tabl. XX,
XXI)
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82 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła pw. św. Karola Boromeusza
na Powązkach, rzut kopuły,
rys. niesygnowany i bez daty
sporządzenia (Zakład Architektury
Polskiej Politechniki Warszawskiej,
Inw. 16335)

Konstrukcja zbudowana została prawdopodobnie w 1902 r. przez firmę kierowaną przez P. Brzozowskiego (Architekt 1905, s. 109). Z uwagi na wielkość
dachu, zastosowano rozbudowaną konstrukcję stolcowo-wieszarowo-rozporową, jednowieszakową, z wieszakiem wspartym na dwóch zastrzałach, oraz
mającą dodatkowe zastrzały zlokalizowane pomiędzy wieszakiem a płatwiami
połaciowymi wspierającymi krokwie mniej więcej w połowie ich długości.
Wieszar konstrukcji z krokwiami spięty został jednym poziomem kleszczy,
które podparte są płatwią opartą na długich, lekko pochyłych kleszczach,
przewiązanych z belką wiązarową i dodatkowym zastrzałem oraz postawionych na górze filarów sklepienia kościoła. Na filarach tych postawione
są również pionowe słupy, podpierające bezpośrednio belkę wiązarową.
W konstrukcjach nad prezbiterium i ramionami transeptu słup ten zlokalizowany jest przy ścianach kościoła. Natomiast nad nawą główną stanowi również element konstrukcyjny dodatkowych części więźby, przekrywających
nawy boczne kościoła. Słup, wraz z dodatkowym stolcem kozłowym podpierającym płatew połaciową dachu naw bocznych, spinają poziome kleszcze
zlokalizowane na poziomie korony muru ścian kościoła. W części centralnej,
w miejscu krzyżowania się naw, konstrukcja posiada wiązary ustawione
skośnie, tworzące układ krzyżowy będący pierwotnie podstawą masywnej
sygnaturki95. Wiązary niepełne więźby posiadają jedynie układ krokwiowy,
wsparty na płatwiach usztywnienia podłużnego konstrukcji. Więźba kościoła
95 Sygnaturka ta, zniszczona w 1945 r. przez huragan, nie została już odbudowana.
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83 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawami kościoła pw. św. Stanisława
na ul. Wolskiej, skala 1:150, oprac. autor
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84 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawą kościoła pw. Narodzenia NMP
na Białołęce-Płudach, skala 1:150,
oprac. autor

85 ■ Układ konstrukcji dachu
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pw. św. Stanisława przy ul. Wolskiej jest jedną z największych zachowanych
konstrukcji dachowych w kościołach na terenie Warszawy.
Zupełnie odmiennej skali są niewielkie konstrukcje dachowe k o ś c i o ł a
p w . N a r o d z e n i a N M P n a B i a ł o ł ę c e - P ł u d a c h. Kościół zbudowany został według projektu architekta Feliksa Michalskiego w latach 1908–1913
(Lis 2012, s. 20–21). Pomimo niewielkiej wielkości, więźby nad nawą i prezbiterium kościoła posiadają układ mieszany, wieszarowo-stolcowy. Nad
nawą ramy stolcowe mają charakter ram pochyłych, a nad prezbiterium są to
ramy o stolcach stojących. W obu konstrukcjach wieszar jednowieszakowy
wsparty jest na zastrzałach postawionych na belkach ułożonych na koronie
muru, a całość konstrukcji spięta jest jednym poziomem kleszczy umiejscowionych pod płatwiami połaciowymi.
Więźba płatwiowo-kleszczowa o dwóch ramach stolcowych, wzmocnionych dodatkowo zastrzałami biegnącymi od belek wiązarowych do stolców
w wiązarach pełnych konstrukcji, wykonana była również nad prezbiterium k o ś c i o ł a F r a n c i s z k a n ó w p r z y u l i c y Z a k r o c z y m s k i e j n a
N o w y m M i e ś c i e. Konstrukcja dachowa kościoła wzniesionego w końcu
XVII i pierwszej połowie XVIII w. według projektu Jana Chrzciciela
Ceroniego (Katalog 2001, s. 25–26), została zapewne wymieniona na nową
w trakcie któregoś z remontów w końcu XIX lub na początku XX stulecia.
Jej pozostałości widoczne są jeszcze na licznych fotografiach pochodzących
z 1945 r., ukazujących wojenne zniszczenia kościoła oraz jego powojenną
odbudowę.
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nad prezbiterium kościoła pw.
Narodzenia NMP na Białołęce-Płudach, skala 1:150, oprac. autor
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86 ■ Widok zniszczeń kościoła
Franciszkanów na ul. Zakroczymskiej
na Nowym Mieście od strony
prezbiterium, fot. Cz. Olszewski,
1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 72961)

87 ■ Widok od strony wnętrza na

zniszczone prezbiterium kościoła
Franciszkanów na ul. Zakroczymskiej
na Nowym Mieście z zachowanymi
pozostałościami konstrukcji
dachowej, fot. L. Sempoliński,
marzec 1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 102941)

Nowe konstrukcje dachowe nad nawą i prezbiterium zostały również wykonane w trakcie remontu
powiązanego z regotyzacją formy k o ś c i o ł a p w .
N a w i e d z e n i a N M P n a N o w y m M i e ś c i e. Prace
prowadzono w latach 1908–1915 pod kierunkiem architektów Teofila Wiśniowskiego i Stefana Kozłowskiego, przy
wsparciu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
(Wiraszka 2009, s. 145–152). Układ wzniesionej wówczas
nowej konstrukcji dachowej nad nawą główną kościoła
znany jest ze szkiców pomiarowych sporządzonych na
kalce przechowywanej w ZAP PW razem z inwentaryzacją kościoła wykonaną w 1933 r. przez TOnZP96. Była
to klasyczna konstrukcja wieszarowa w wydaniu płatwiowo-kleszczowym, jednowieszakowa, analogiczna do tych
w omawianych już kościołach w Zerzniu (prezbiterium)
oraz Kanoniczek na placu Teatralnym. Odróżnia się od
nich jedynie sposobem zawieszenia wieszaka na zastrzałach
przy kalenicy, które wykonane zostało za pomocą dodatkowych elementów mocowanych do wieszaka. Więźba
uległa zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego, ale
jej pozostałości są jeszcze widoczne na zdjęciach pochodzących z pierwszych lat powojennych.
96 Szkic nie jest sygnowany, zapewne stanowi jednak notatkę z pomiarów konstrukcji wykonywanych w 1933 r., rysunek bez opisów i atrybucji.
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88 ■ Szkic inwentaryzacyjny

konstrukcji dachu nad nawą
główną kościoła pw. Nawiedzenia
NMP na Nowym Mieście,
rys. niesygnowany i bez daty
sporządzenia (Zakład
Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, bez nr inw.,
w zespole pomiarów kościoła)

89 ■ Wnętrze prezbiterium
kościoła pw. Nawiedzenia NMP
na Nowym Mieście
z widocznymi zachowanymi
pozostałościami konstrukcji
dachowej prezbiterium, fot.
L. Sempoliński, 18.03.1945 r.
(Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 102570)

90 ■ Widok zniszczonego kościoła pw. Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście z zachowanymi pozostałościami konstrukcji dachowych nad nawą
i prezbiterium, fot. L. Sempoliński, marzec 1945 r. (Narodowy Instytut Dziedzictwa, Inw. 102567)
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nad nawą kościoła pw.
Zmartwychwstania Pańskiego na
Targówku Fabrycznym, skala 1:150,
oprac. autor
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O wiele bardziej rozbudowaną konstrukcję dachową zbudowano
w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku
F a b r y c z n y m. Kościół wzniesiony został w 1919 r. według projektu architekta Stefana Szyllera. W założeniach miał być budynkiem tymczasowym,
przewidzianym do użytkowania jedynie przez pięć lat (Wolański 2008, s. 40).
Konstrukcja dachowa nad nawą kościoła jest ustrojem samonośnym, opartym
na ziemi za pomocą słupów przy ścianach budynku. Jej przemyślany i całkowicie indywidualny układ pozwala na interesujące eksponowanie części
elementów konstrukcji we wnętrzu kościoła. Więźba posiada układ płatwiowo-kleszczowy, wolny, stolcowy, w którym stolce pochyłe oparte na słupach
przyściennych wspierają płatwie zlokalizowane pod węzłami krokwi z jętką.
Krokwie z jętką i stolcami spięte są dwiema parami krzyżujących się kleszczy.
Dodatkowo w węzłach przy koronie muru stolce ze słupami spięte są uzupełniającymi, krótkimi poziomymi kleszczami, na których położone są płatwie
będące jednocześnie namurnicami dającymi oparcie dla krokwi konstrukcji
dachu. W wiązarach niepełnych konstrukcję dachu stanowią jedynie krokwie
wraz z jętką, wsparte na dwóch poziomach płatwi. W układzie podłużnym
ramy stolcowe posiadają usztywnienie w postaci mieczy pomiędzy stolcami
a płatwiami. Konstrukcja dachowa nad prezbiterium kościoła jest niewielkim
układem stolcowym o dwóch stojących ramach stolcowych, zlokalizowanych
przy murowanych ściankach kolankowych, na których oparte są krokwie
spięte dodatkowo parą kleszczy. Dodatkowa, analogiczna rama stolcowa,
występuje również na tylnej ścianie prezbiterium i wspiera krokwie tylnej
połaci dachu.
Płatwiowo-kleszczowa konstrukcja wieszarowa wykonana została
również nad nawą główną k o ś c i o ł a P i j a r ó w p r z y u l i c y D ł u g i e j,
w miejscu usuniętej głównej kopuły dawnej cerkwi znajdującej się w części
środkowej nawy oraz istniejącej konstrukcji z początku XIX w. Przebudowa
kościoła przeprowadzona została w latach 1923–1927 według projektu Oskara
Sosnowskiego (Kunkel 2004, s. 28; Mączyński R. 1992, s. 165–170), a zrealizowana w jej wyniku nowa konstrukcja dachu nad nawą przetrwała zniszczenia
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92 ■ Kościół garnizonowy d. Pijarów
pw. NMP Królowej Polski na
fotografii z 1945 r. z widoczną
zachowaną konstrukcją dachu nad
nawą, fot. Cz. Olszewski, 1945 r.
(Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Inw. 72962)

II wojny światowej i zachowała się do chwili obecnej97. Jest to konstrukcja
jednowieszakowa o dość typowym układzie, z centralnym wieszakiem wspartym na dwóch zastrzałach odsuniętych od krokwi na dość znaczną odległość
oraz dodatkową parą zastrzałów wspierających płatew połaciową mniej
97 W zbiorach ZAP PW zachował się zbiór rysunków inwentaryzacyjno-projektowych przebudowy kościoła autorstwa O. Sosnowskiego i T. Sawickiego z ok. 1922 r. (patrz przyp. 72). Są
to zapewne kolejne wersje i próby projektowe. Zakładały one wzniesienie w miejscu dawnej
kopuły nowego dachu dwuspadowego o konstrukcji trójstolcowej oraz pozostawienie dawnej
więźby wieszarowej nad częścią wschodnią w jej pierwotnym kształcie. Ostatecznie zdecydowano się na całkowitą likwidację elementów przebudowy XIX-wiecznej oraz wykonanie nowej konstrukcji dachu nad całością nawy kościoła w kształcie zachowanym do chwili obecnej.
Dokumentacja projektowa przebudowy kościoła autorstwa O. Sosnowskiego z 1923 r. przechowywana jest w AAN, Akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, sygn. 3659.
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93 ■ Układ konstrukcji ostatecznie
wykonanej więźby dachowej nad
nawą kościoła garnizonowego
d. Pijarów pw. NMP Królowej Polski
na ul. Długiej, skala 1:150, oprac.
autor
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więcej w połowie długości krokwi. Wszystkie elementy wiązarów pełnych
spięte zostały jednym poziomem kleszczy. Dodatkowo w węzłach stopowych
wiązarów konstrukcji zlokalizowane zostały miecze stopowe, łączące belki
wiązarowe z krokwiami, nadające konstrukcji nieco archaiczny charakter.
Być może elementy te są pozostałościami dawnej konstrukcji pochodzącej
z XIX w., tak jak cały układ belek wiązarowych oraz część elementów użytych do jej budowy98. W układzie podłużnym więźba zbudowana jest z sześciu wiązarów pełnych oraz 15 wiązarów niepełnych o konstrukcji wyłącznie
krokwiowej, z belkami kulawkami osadzonymi w wymianach.
Konstrukcja nad nawą kościoła Paulinów przy ulicy Długiej zamyka
przegląd konstrukcji więźb dachowych stosowanych historycznie w kościołach na terenie Warszawy. Kolejne lata przyniosły stopniowy zanik drewnianych konstrukcji dachowych, które w pojedynczych obiektach były jeszcze
wykonywane do lat 30. XX w.99 Zmiany stylistyczne w architekturze lat
20. i 30. XX stulecia spowodowały stopniowe odejście od dachów o wyraźnych spadkach połaci, a do konstruowania silnie wypłaszczonych dachów
nowoczesnych obiektów odpowiedniejsze były trwalsze materiały – beton
i stal. Schyłek lat 20. XX w. przyniósł koniec powszechnego stosowania
drewnianych konstrukcji dachowych w budowlach monumentalnych, zamykając ostatecznie bogatą historię rozwoju oraz przekształceń typów i układów
historycznych konstrukcji dachowych warszawskich kościołów.

98 Wszystkie belki wiązarowe (ciągłe i kulawki), wymiany i część elementów o większych gabarytach posiadają ręczną obróbkę ciesielską oraz ślady wtórnego użycia (wcześniejsze gniazda
i połączenia ciesielskie). Ślady takie występują też na części elementów obrabianych tartacznie, prawdopodobnie w ich wypadku przetarte zostały na mniejsze sortymenty większe belki.
Świadczy to o użyciu drewna pochodzącego prawdopodobnie z wcześniejszej konstrukcji
z lat 30. XIX w.
99 Drewnianą konstrukcję w układzie płatwiowo-kleszczowym zbudowano np. jeszcze w 1935 r.
nad nawą i prezbiterium kościoła pw. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie.
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Więźby dachów pulpitowych
nad nawami bocznymi
Osobną kategorię konstrukcji dachowych stanowią więźby dachów pulpitowych, spotykanych najczęściej nad nawami bocznymi kościołów. Więźby
te nie były jak dotąd przedmiotem badań naukowych polskich badaczy oraz
0
1
2
3m
nie posiadają opracowanej systematyki i typologii stosowanych układów.
Traktowane po macoszemu, są z reguły pomijane podczas prowadzenia badań
94 ■ Układ konstrukcji dachu nad
konstrukcji dachów dwuspadowych nad głównymi korpusami obiektów. nawami
bocznymi kościoła pw. św.
Ich analiza prowadzić może do wniosku, że prezentują równie interesujące Karola Boromeusza na ul. Chłodnej,
układy, choć z reguły zdecydowanie skromniejsze pod względem zastosowa- skala 1:150, oprac. autor
nych rozwiązań konstrukcyjnych.
W większości przypadków stosowane były różne odmiany układów
krokwiowych i stolcowych. Wiązary więźby składają się z belki wiązarowej,
krokwi oraz różnego typu usztywnień poprzecznych i ram podpierających
krokwie oraz wiążących wiązary w płaszczyźnie podłużnej.
Najprostszy typ konstrukcji zastosowano nad nawami bocznymi k o ś c i o ł a
p w . ś w . K a r o l a B o r o m e u s z a n a u l i c y C h ł o d n e j. Konstrukcja
dachów nie posiada tu klasycznych wiązarów, krokwie oparte są jedynie
na trzech płatwiach ułożonych równolegle do ścian kościoła, wspartych na
murowanych przegrodach odpowiadających przęsłom sklepienia. Więźby
wykonał w 1843 r. warsztat Kazimierza Granzowa, łącznie z konstrukcją nad
nawą główną i prezbiterium kościoła.
Pozostałe konstrukcje dachów naw bocznych warszawskich kościołów
to różne warianty układów stolcowych. Ramę stolcową, stanowiącą oparcie
dla krokwi oraz usztywnienie podłużne więźby, lokalizowano zazwyczaj
przy ścianie nawy głównej kościoła, jedynie w przypadku konstrukcji nad
nawą południową k o ś c i o ł a D o m i n i k a n ó w p w . ś w . J a c k a rama

95 ■ Fragment pomiaru
inwentaryzacyjnego kościoła
Dominikanów pw. św. Jacka,
przekrój poprzeczny nawy bocznej,
J. Chorzewski, T. Słońska, 1925 r.
(Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej, Inw.
16166)
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96 ■ Ruiny kościoła Dominikanów
pw. św. Jacka z widoczną
pozostałością konstrukcji dachu nad
nawą boczną, fot. L. Sempoliński,
marzec 1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 102185)

stolcowa podpiera krokiew mniej
więcej w połowie jej długości100.
Takie usytuowanie ramy stolcowej
spowodowało konieczność wprowadzenia dodatkowego elementu
dla podparcia krokwi na jej zakończeniu. Podparcie to zostało zrealizowane za pomocą pionowego
słupa, usztywnionego dodatkowo
zastrzałem pomiędzy słupem a krokwią. Ponadto słupy w wiązarach
pełnych konstrukcji posiadały
prawdopodobnie usztywnienie podłużne w postaci pojedynczych
zastrzałów. Więźby te powstały
zapewne łącznie z konstrukcją
dachu nad nawą główną kościoła
w latach 1635–1636.
Układ stolcowy z jedną ramą
zlokalizowaną przy murze nawy
głównej posiadały konstrukcje
nad ciągiem kaplic o charakterze
nawy bocznej kościoła Jezuitów na
Starym Mieście, nad nawami bocznymi kościoła Wizytek, kościoła św.
Anny w Wilanowie i św. Elżbiety
w Powsinie oraz obejściem kościoła
pw. Matki Boskiej Loretańskiej na
Pradze. Konstrukcja nad kaplicami
k o ś c i o ł a J e z u i t ó w powstała
po ich połączeniu w jeden ciąg
w czasie XVIII w. (Katalog 1993,
s. 224). Posiadała układ stolcowy
z dwoma dodatkowymi zastrzałami, łączącymi stolec z belką wiązarową i krokwią, oraz prawdopodobnie
miecz stopowy pomiędzy belką wiązarową a krokwią, który na rysunku
inwentaryzacyjnym narysowany jest pionowo101. Więźba nad nawami bocznymi k o ś c i o ł a W i z y t e k powstała zapewne jeszcze w pierwszym etapie

100 Patrz przyp. 38.
101 Patrz przyp. 21. Rysunek inwentaryzacyjny kościoła Jezuitów więźby dachowe prezentuje
w sposób dosyć schematyczny, jednak jest obecnie jedynym materiałem ukazującym konstrukcję dachu nad kaplicami po stronie północnej kościoła.
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97 ■ Fragment pomiaru

inwentaryzacyjnego kościoła
Jezuitów pw. Matki Boskiej Łaskawej
ukazujący konstrukcję dachu nad
nawą boczną, A. Idźkowski (?), przed
1837 r. (Instytut Sztuki Polskiej
Akademii Nauk, Inw. 2441)

wznoszenia kościoła, czyli w latach 1728–1736 lub niedługo po tej dacie102.
W czasie remontu w XIX w. dokonano wymiany dużej części pierwotnych
elementów. Ramy stolcowe konstrukcji zlokalizowane są przy ścianach nawy
głównej oraz posiadają usztywnienia podłużne wykonane za pomocą rygli
i zastrzałów pomiędzy stolcami a płatwią. W większości wiązarów występują
też dodatkowe wzmocnienia krokwi w postaci mieczy pomiędzy belkami
wiązarowymi a krokwiami. Część wiązarów posiada również krótkie belki
kulawki osadzone w wymianach, umożliwiające wykonanie sklepienia
w przestrzeni poddasza.
Analogiczny układ mają również więźby nad obejściem Domku
Loretańskiego w k o ś c i e l e p w . M a t k i B o s k i e j L o r e t a ń s k i e j p r z y
u l . R a t u s z o w e j n a P r a d z e. Wiązary czworobocznego obejścia zbudowane zostały z belek wiązarowych, krokwi, mieczy wspierających krokwie
w połowie ich długości oraz ram stolcowych podpierających krokwie przy
ścianach wewnętrznych budynku. Konstrukcje zachowane są do chwili
obecnej w pierwotnym kształcie, były natomiast najprawdopodobniej
demontowane i ponownie zestawiane bez zachowania pierwotnej kolejności
102 Konstrukcje dachowe nad nawami bocznymi kościoła nie były datowane dendrochronologicznie w trakcie badań w 2005 i 2007 r. Badania więźb dachowych nad klasztorem wykonane w 2007 r. wykazały, że konstrukcje bezpośrednio przylegające do prezbiterium i więźb
naw bocznych wykonane zostały w 1736 r. (strona wschodnia i północna) oraz ogólnie
w 2. ćw. XVIII w. (strona południowa – pomieszczenia zakrystii z chórem zakonnym). Występująca tu konstrukcja dachu pulpitowego nad północnym fragmentem posiada analogiczny układ do konstrukcji zachowanych nad nawami bocznymi kościoła, jest więc wielce
prawdopodobne, że więźby te wzniesiono w tym samym czasie, a katastrofa i zniszczenie
konstrukcji w 1754 r. dotyczyły wyłącznie dachu nad nawą główną i prezbiterium kościoła.
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98 ■ Układ konstrukcji

dachu nad nawami
bocznymi kościoła
Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu, skala 1:150,
oprac. autor

0

1

2

3m

99 ■ Układ konstrukcji dachu nad

obejściem Domku Loretańskiego
w kościele pw. Matki Boskiej
Loretańskiej na Pradze, skala 1:150,
oprac. autor

wiązarów oraz z przemieszaniem poszczególnych elementów
w trakcie remontu związanego w wymianą belek wiązarowych
w 1832 r. Układ konstrukcji pochodzi z czasu remontu kościoła
przeprowadzonego w latach 70. XVIII w.
Z kolei konstrukcje dachów nad nawami bocznymi k o ś c i o ł a
p w . ś w . A n n y w W i l a n o w i e charakteryzują się niewielkim kątem nachylenia połaci oraz występowaniem wyłącznie
bardzo niskich ram stolcowych. W wiązarach niepełnych belki
kulawki osadzone zostały w wymianach, a ponad połać dachu
wyprowadzone zostały świetliki doświetlające wnętrze sklepień
kopułowych naw bocznych. Brak jakichkolwiek dodatkowych
usztywnień konstrukcji występował również w przypadku
więźb nad nawami bocznymi k o ś c i o ł a ś w . E l ż b i e t y
w P o w s i n i e.
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100 ■ Układ konstrukcji dachu nad
nawami bocznymi kościoła pw.
św. Anny w Wilanowie, skala 1:150,
oprac. autor
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101 ■ Układ konstrukcji dachu

nad nawami bocznymi kościoła
Karmelitów Bosych przy
Krakowskim Przedmieściu,
skala 1:150, oprac. autor

Najbardziej rozwinięty układ konstrukcji dachów pulpitowych w kościołach na terenie Warszawy posiada dwie ramy stolcowe, jedną zlokalizowaną
przy ścianie nawy głównej oraz drugą ramę, podtrzymującą krokiew w połowie jej długości. Konstrukcje takie znane są z trzech kościołów. W k o ś c i o ł a c h K a r m e l i t ó w B o s y c h p r z y K r a k o w s k i m P r z e d m i e ś c i u oraz
A u g u s t i a n ó w p w . ś w . M a r c i n a zastosowane były bardzo zbliżone
układy, posiadające poza dwiema ramami stolcowymi również jętkę, biegnącą
od stolca do krokwi. Stolce zostały też dodatkowo wzmocnione zastrzałami
pomiędzy stolcami a belką wiązarową oraz mieczami pomiędzy stolcami
a płatwiami w układzie podłużnym konstrukcji. Wiązary niepełne konstrukcji
posiadają belkę kulawkę w miejsce ciągłej belki wiązarowej, umożliwiające
wykonanie sklepień powyżej poziomu korony murów naw bocznych.
Konstrukcje w obydwu kościołach wykazują daleko idące podobieństwa, być może wykonał je ten sam warsztat ciesielski. Więźby nad nawami
bocznymi kościoła Karmelitów Bosych datuje się na połowę XIX w. i wiąże
z pracami remontowym kościoła kierowanymi przez architekta Stefana
Balińskiego. O ich XIX-wiecznej metryce świadczy m.in. użycie dużej ilości
elementów z zachowanymi oznaczeniami handlowymi, datowanymi przez
badaczy właśnie na to stulecie (Jedlikowska, Mączyński D. 2014, s. 28–36).
Wobec całkowitego zniszczenia w czasie wojny konstrukcji dachowych
kościoła Augustianów, przypuszczenia co do datowania jego konstrukcji nad
nawami bocznymi bazować mogą jedynie na widocznej analogii do konstrukcji znad kościoła Karmelitów Bosych. W obecnym stanie badań przyjąć
więc należy, że również mogły pochodzić z połowy XIX w.
Dwie ramy stolcowe zastosowano również przy wznoszeniu więźb nad
nawami bocznymi k o ś c i o ł a p w . N a w i e d z e n i a N M P n a N o w y m
M i e ś c i e. Jętkowe konstrukcje o dwóch stojących ramach zbudowane zostały
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102 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła Augustianów pw.
św. Marcina, przekrój poprzeczny
przekrój poprzeczny przez nawę
główną i nawy boczne, rysunek
niesygnowany, przed 1939 r. (Zakład
Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, Inw. 16074)

w XVIII lub pierwszej połowie XIX w., ich układ zadokumentowany został
na rysunku pomiarowym kościoła pochodzącym sprzed 1840 r.103 Cechą
charakterystyczną tych konstrukcji było zlokalizowanie ramy wewnętrznej
w znacznej odległości od ścian kościoła. Jednakże z uwagi na znaczną schematyczność rysunku układ taki może też być efektem niedokładności lub
błędu osoby wykonującej pomiar kościoła.
Układ stolcowy o dwóch ramach zastosowano również w kolejnej konstrukcji nad północną nawą boczną kościoła, powstałej w czasie regotyzacji
kościoła prowadzonej w latach 1908–1915. Układ więźby znany jest ze szkiców
wykonanych na kalce przechowywanej w zbiorach ZAP PW104. Konstrukcja
ma już układ płatwiowo-kleszczowy, jedna rama o stolcach stojących zlokalizowana jest przy ścianie nawy głównej, natomiast druga, posiadająca układ
kozłowy, wspiera krokiew mniej więcej w 2/3 jej długości. Stolce podpierają
płatwie stanowiące oparcie dla krokwi. W węźle stopowym krokwi i belki
103 Patrz przyp. 58.
104 Patrz przyp. 96 i ilustracja 93.
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wiązarowej umieszczona została dodatkowa płatew. Wszystkie płatwie stanowiły zapewne wyłączne oparcie krokwi w wiązarach niepełnych.
Opisywana konstrukcja wskazuje na analogiczny proces kształtowania
się więźb dachów pulpitowych nad nawami bocznymi do obserwowanego
w przypadku więźb dachów dwuspadowych nad głównymi korpusami
kościołów. Analiza zrealizowanych układów prowadzi również do wniosków,
że stosowane były takie same rozwiązania konstrukcyjne, dostosowane jednak
do specyfiki niewielkich konstrukcji, przenoszących obciążenia niezbyt dużych
połaci dachowych. Wykształcony, podstawowy układ konstrukcyjny oparty
na ksztacie trójkąta prostokątnego, składający się z belki wiązarowej, krokwi
oraz stolca, wzbogacony został o dodatkowe elementy służące do podparcia
krokwi. Stosowane były zarówno pojedyncze zastrzały i miecze stopowe, jak
i w najbardziej rozbudowanych układach dwie ramy stolcowe. Wprowadzenie
ram stolcowych stwarzało też możliwość usztywnienia podłużnego poszczególnych wiązarów oraz powiązania ich w jeden spójny układ konstrukcyjny.
Więźby dachów pulpitowych nad nawami bocznymi kościołów stanowią
naturalne uzupełnienie konstrukcji dachów dwuspadowych. Pomimo zde- 103 ■ Pomiar inwentaryzacyjny
kościoła Augustianów pw.
cydowanie mniej skomplikowanych układów, ograniczonych w zasadzie do św. Marcina, przekrój podłużny
ustrojów krokwiowych i stolcowych, powielają podstawowe typy rozwiązań przez nawę boczną, rysunek
niesygnowany, przed 1939 r. (Zakład
stosowanych nad nawami głównymi i prezbiteriami kościołów od XVII Architektury Polskiej Politechniki
Warszawskiej, Inw. 16076)
do XIX w.
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Połączenia ciesielskie elementów konstrukcji
Złącza ciesielskie służyły do połączenia poszczególnych elementów więźby
w spójny układ konstrukcyjny, zdolny przenosić obciążenia pokrycia dachowego oraz parcia wiatru na połacie dachowe. Ich rola w układzie więźby była
bardzo istotna, stąd występowały w wielu typach i odmianach, dostosowanych do charakteru oraz specyfiki każdego połączenia105.
W zachowanych więźbach dachowych kościołów na terenie Warszawy
wykorzystywane były przede wszystkim połączenia czopowe, typowe dla
konstrukcji nowożytnych, szczególnie XVIII- i XIX-wiecznych. Brak zachowanych konstrukcji średniowiecznych, w których powszechnie dominowały
jeszcze złącza nakładkowe, uniemożliwia ich szczegółową analizę w oparciu
o istniejące przykłady106. Wyraźnie daje się również zauważyć okres przejściowy, w którym stosowano równorzędnie złącza nakładkowe i czopowe,
a także moment całkowitego zaniechania używania złącz nakładkowych
na rzecz połączeń na czop, co nastąpiło około pierwszej połowy XVIII
stulecia107.
W pochodzących z pierwszej połowy XVII w. konstrukcjach dachowych
nad prezbiterium i nawą główną kościoła Dominikanów pw. św. Jacka
konsekwentnie korzystano w układzie poprzecznym wiązara z połączeń czopowych. Posiadają je niemal wszystkie złącza, wraz z zawieszeniem wieszaka
na krokwiach w kalenicy. W połączeniach mieczy i rygli wspinających ze
stolcem i wieszakiem zastosowano dodatkowe wzmocnienie w postaci wrębu,
złącza stabilizowano dodatkowo pojedynczym lub podwójnym kołkowaniem. Konsekwentne korzystanie w przypadku tych konstrukcji wyłącznie
z połączeń czopowych uzasadnione być może nowatorstwem zastosowanego
układu, stworzonego zapewne przez zagranicznych wykonawców, prawdopodobnie pochodzących z terenów Niemiec.
W powstałej nieco później więźbie nad nawą kościoła pw. św. Benona
zastosowano już równorzędnie połączenia czopowe i nakładkowe. Złącza na
czop występują głównie w układzie poprzecznym ram stolcowych oraz do
połączenia jętek z krokwiami. Natomiast połączenia nakładkowe i zakładkowe zastosowano do spięcia charakterystycznych zastrzałów z krokwiami
105 Na temat typów połączeń ciesielskich stosowanych w architekturze drewnianej oraz konstrukcjach dachowych patrz: Krassowski 1962. W ostatnich czasach próbę usystematyzowania
problematyki typów i charakteru połączeń ciesielskich podjęli w swych pracach M. Gogolin
(Gogolin 2008) oraz J. Jasieńko, T. Nowak i A. Karolak (Jasieńko, Nowak, Karolak 2014).
106 Zbyt mała dokładność pomiarów inwentaryzacyjnych konstrukcji dachowych katedry pw.
św. Jana oraz dzwonnicy kościoła pw. Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście uniemożliwia wiarygodną analizę występujących połączeń ciesielskich. Sytuacja ta występuje również
w przypadku większości zachowanych historycznych inwentaryzacji konstrukcji dachowych
kościołów w Warszawie.
107 Analogiczny proces w tym samym czasie zachodził również na terenie Mazowsza (Warchoł
2009).
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104 ■ Przykłady złącz ciesielskich występujących w zachowanych konstrukcjach dachowych kościołów warszawskich,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński
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105 ■ Pomiar inwentaryzacyjny

kościoła pw. św. Benona, fragment
przekroju podłużnego usztywnienia
bocznych ram stolcowych wraz
z detalami połączeń ciesielskich
elementów, F. Adamski, E. Kaliski,
1928 r. (Zakład Architektury Polskiej
Politechniki Warszawskiej, Inw.
16219)

i stolcami w wiązarach pełnych i niepełnych konstrukcji oraz zastrzałów
krzyżowych w układzie podłużnym ram stolcowych. Zastosowane nakładki
posiadały w większości kształt trapezowy, a w przypadku podwójnego złącza zastrzałów ze stolcem i krokwią przy stopie konstrukcji, wykorzystano
nakładkę zaczepową. Do podwieszenia wieszaka w kalenicy użyto natomiast
prostej nakładki połączonej kołkiem z istniejącym złączem widlicowym
krokwi.
Zbliżony charakter połączeń ciesielskich posiadają również konstrukcje nad klasztorem i pierwszym murowanym kościołem Wizytek przy
Krakowskim Przedmieściu, z tą różnicą, że występuje tu więcej złącz nakładkowych, które wykorzystane zostały również do połączenia górnej jętki
z krokwiami. W konstrukcji tej zastosowano też charakterystyczne połączenia
storczyka z krokwiami, wykonane za pomocą złącza wrębowego, w praktyce
zawieszające storczyk na krokwiach.
Stopniowe wypieranie nakładek przez połączenia czopowe widoczne jest
w konstrukcjach dachowych kościoła Karmelitów Bosych przy Krakowskim
Przedmieściu, pochodzących z 1669 r. Zdecydowanie dominują już złącza
czopowe, natomiast nakładki stosowane są wyłącznie do połączeń mieczy
oraz zastrzałów, w których z uwagi na charakter pracy łączonych elementów
złącza czopowe mogły nie być wystarczające. W konstrukcji tej występują
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również charakterystyczne połączenia czopowe wieszaków z belkami wiązarowymi, będące elementami redukcji funkcji wieszarowej wieszaka, prowadzące do eliminacji charakteru złącza ciesielskiego jako elementu układu
konstrukcyjnego więźby.
Jedynym obiektem, w którego więźbach dachowych nad nawą i prezbiterium zastosowano prawie wyłącznie złącza nakładkowe, jest kościół
Karmelitów Trzewiczkowych w alei Solidarności. Konstrukcje te wzniesione
zostały w początku XVIII w., prezbiterium – w 1714 r., natomiast nawa
– w 1728 r. Wykorzystano tu połączenia na nakładki i zakładki proste oraz
trapezowe, eliminując prawie całkowicie złącza czopowe, które występują
tu jedynie do połączenia stolców z podwaliną i płatwią w konstrukcji ram
stolcowych nad nawą główną kościoła.
W pozostałych więźbach pochodzących z XVIII w. stosowano konsekwentnie metodę wykorzystaną już w kościele Karmelitów Bosych przy
Krakowskim Przedmieściu, czyli dominacji złącz czopowych oraz stosowania nakładek jedynie do połączeń mieczy i zastrzałów. Taki charakter
złącz ciesielskich posiadają konstrukcje dachowe kościołów: św. Jakuba na
Tarchominie, Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu (tu jeszcze górna
jętka posiada złącze nakładkowe) oraz św. Marcina na ul. Piwnej. Natomiast
w konstrukcji kościoła Bonifratrów zastosowano już wyłącznie połączenia
czopowe wszystkich elementów wiązara.
Konstrukcje dachowe kościołów XIX-wiecznych to już prawie całkowita
dominacja złącz czopowych. Połączenia nakładkowe stosowane są sporadycznie, z reguły są to jedynie zakładki elementów krzyżujących się z innymi
elementami. Złącza nakładkowe lub widlicowe wykorzystano również do
połączenia krokwi w kalenicy. Taki charakter połączeń ciesielskich mają
wszystkie konstrukcje zachowane w kościołach warszawskich, pochodzące
z XIX i początku XX w. Nastąpiła widoczna standaryzacja typów połączeń,
które z czasem ograniczyły się do rozwiązań najprostszych, a zarazem najbardziej racjonalnych z punktu widzenia wykonawczego oraz technicznego.
W popularnych od końca XIX w. konstrukcjach o układach płatwiowo-kleszczowych połączenia czopowe były często dodatkowo wzmocnione poprzez
przykrycie kleszczami oraz ześrubowanie.

Ciesielskie znaki montażowe
Ciesielskie znaki montażowe służyły cieślom – autorom wznoszonych więźb
dachowych – do oznaczania poszczególnych elementów konstrukcji, w celu
ich prawidłowego montażu po wstępnym odwiązaniu poszczególnych części
ustroju na placu ciesielskim. Zmontowane na ziemi poszczególne wiązary
oraz ramy usztywnień podłużnych więźby były następnie demontowane,
transportowane na miejsce budowy oraz powtórnie montowane w ich właściwej lokalizacji. By prawidłowo złożyć konstrukcję, elementy musiały być
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106 ■ Schemat numeracji wiązarów

i elementów ram stolcowych
za pomocą ciesielskich znaków
montażowych kościoła Karmelitów
pw. św. Józefa przy Krakowskim
Przedmieściu, oprac. autor
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wcześniej odpowiednio oznaczone, co tworzyło specjalne systemy znaków
zrozumiałe dla cieśli montujących dach kościoła.
Systemy ciesielskich znaków montażowych składały się z reguły na układ
trójwymiarowy, to znaczy oddzielne systemy oznaczały elementy poszczególnych wiązarów konstrukcji, a inne elementów usztywnień podłużnych.
Systemy te rzadko nakładały się na siebie, z zasady nie łączono w jeden
system elementów poprzecznych i podłużnych więźby, co oczywiście nie
oznacza, że na poszczególnych elementach nie mogły znajdować się oznaczenia dwóch lub nawet kilku osobnych systemów. Jedynie w najprostszych
konstrukcjach układ ten bywał dwuwymiarowy, ograniczony wyłącznie do
oznaczeń elementów kolejnego wiązara więźby.
Podstawowy system oznaczeń ciesielskimi znakami montażowymi dotyczył elementów kolejnego wiązara konstrukcji. Numerację rozpoczynano
najczęściej od jednego ze skrajnych wiązarów konstrukcji, i była ona ciągłym
następstwem kolejnych numerów, aż do ostatniego wiązara więźby. Czasami
występowały zaburzenia w ciągłej numeracji lub kilka osobnych ciągów
numerów, co najczęściej świadczy o etapowaniu budowy bądź wznoszeniu konstrukcji przez dwie lub więcej ekip ciesielskich. Zazwyczaj osobną
numerację posiadały również poszczególne konstrukcje w obrębie jednego
budynku (nawa główna, prezbiterium, nawy boczne, kaplice) lub ich wyraźne
części (np. ramiona transeptów).
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W przypadku konstrukcji podzielonych na wiązary pełne i niepełne,
występował zazwyczaj dodatkowy system oznaczający elementy kolejnego
wiązara pełnego. W tym przypadku znaki występują samodzielnie na elementach charakterystycznych dla wiązara pełnego (storczykach, stolcach, wieszakach, mieczach lub zastrzałach) bądź jako uzupełnienie oznaczeń kolejnego
wiązara konstrukcji. Wyróżnienie osobnym systemem elementów wiązara
pełnego występuje prawie we wszystkich więźbach kościołów z terenu
Warszawy, posiadających wiązary pełne i niepełne, zarówno w konstrukcjach
nad dachami głównych korpusów budowli, jak i nad nawami bocznymi.
Jedynie konstrukcja nad nawą kościoła Karmelitów Trzewiczkowych przy
alei Solidarności posiada wyłącznie system kolejnego wiązara, z uwagi na
występowanie wszystkich wiązarów o analogicznym układzie.
Powyższe dwa systemy – kolejnego wiązara więźby i ewentualnie kolejnego wiązara pełnego – znaczyły elementy konstrukcji w układzie poprzecznym. Jeżeli konstrukcja posiadała ramy usztywnień podłużnych (storczykowe,
stolcowe, wieszakowe), miały one dodatkowe własne systemy, pozwalające
na numerację kolejnych elementów poszczególnych ram. W zależności od
stopnia skomplikowania ramy, mogły to być kolejne oznaczenia poszczególnych elementów lub nawet kilka osobnych systemów do oznaczenia kolejnych elementów storczyków, stolców, wieszaków, mieczy zastrzałów, rygli
lub płatwi. Stosowane systemy różnicowano kształtem wykonanego znaku
lub wykonaniem dodatkowych oznaczeń, identyfikujących je w układzie
konstrukcji.
Poszczególne elementy lub ramy mogły być również dodatkowo znaczone pod względem położenia w stosunku do osi wiązara. W tym przypadku
stosowano bądź system dodatkowego znaku, bądź inną formę znaku tak, by
jednoznacznie umiejscowić położenie w konstrukcji kolejnych elementów
o takich samych kształtach, znajdujących się po dwóch stronach poszczególnych wiązarów. Rozróżnienie takie występuje w większości analizowanych
konstrukcji i dotyczy zarówno systemów kolejnych wiązarów, jak i położenia
poszczególnych ram usztywnień podłużnych.
Same znaki ciesielskie były nanoszone na powierzchnię obrobionego
drewna, np. kredką ciesielską (tzw. rudką lub sangwiną), ale najczęściej
wycinane na powierzchni drewna dłutem lub narzędziem siekierowatym.
W konstrukcjach zachowanych na terenie Warszawy znaki rysowane kredką
ciesielską występują jedynie w przypadku konstrukcji nad prezbiterium
kościoła pw. św. Jakuba na Tarchominie oraz nad nawami bocznymi kościoła
pw. św. Anny w Wilanowie. Znaki ciesielskie w pozostałych konstrukcjach
wycięte są na powierzchni drewna, prawdopodobnie dłutem ciesielskim,
o czym świadczyć może ich nieduża wielkość oraz ogólnie wysoka staranność
wykonania.
Znaki występujące nad prezbiterium kościoła pw. św. Jakuba na
Tarchominie posiadają jeszcze jedną cechę odróżniającą je od innych oznaczeń
stosowanych w kościołach w Warszawie. Na stolcach, mieczach i rozporach
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107 ■ Przykład ciesielskich znaków
montażowych na elemencie więźby
kościoła Wizytek, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński
108 ■ Przykład ciesielskich znaków

montażowych tzw. pasowych,
wykonanych kredką ciesielską
na elementach więźby kościoła pw.
św. Józefa na Tarchominie, fot. autor

konstrukcji zastosowano bowiem tzw. znaki pasowe, przechodzące przez
dwa, a nawet trzy elementy. Służyły one, poza samym oznaczeniem, również
do prawidłowego dopasowania poszczególnych elementów w wyciętych
gniazdach w trakcie ich montażu. Części znaków dopasowywano do siebie,
umożliwiając bardzo precyzyjne spasowanie połączeń ciesielskich budowanej
konstrukcji.
Użyta forma znaku miała za zadanie jednoznaczną identyfikację poszczególnych elementów należących do danego systemu oznaczeń. W wykonawstwie konstrukcji dachowych i innych konstrukcji ciesielskich znaki miewały
przeróżną formę, od oznaczeń symbolicznych, po cyfry rzymskie i arabskie108.
Oznaczenia symboliczne charakterystyczne były dla okresu średniowiecza
i w czasach nowożytnych występowały już sporadycznie109. Zastąpione
zostały przez nacięcia kreskowe nawiązujące do cyfr rzymskich oraz próbujących z większą lub mniejszą dokładnością odtwarzać formę cyfr rzymskich.
Znaki kreskowe o takiej formie występują praktycznie we wszystkich głównych systemach analizowanych więźb dachowych kościołów warszawskich,
zdecydowanie dominując nad innymi formami znaków ciesielskich.
Uzupełnieniem znaków kreskowych są trójkątne lub rzadziej kwadratowe
nacięcia, występujące łącznie ze znakami kreskowymi lub oddzielnie w osobnych systemach bądź jako rozróżnienie położenia elementu w stosunku do osi
wiązara. Formy znaków kreskowych oraz trójkątnych nacięć bardzo często
się przenikają, zwłaszcza w konstrukcjach starszych, pochodzących z XVII
108 Typy i rodzaje znaków ciesielskich szeroko omówił M. Gerner (Gerner 1996). Zagadnienie
to nie uzyskało jak dotąd pełnego i należytego opracowania przez polskich badaczy, z dostępnych opracowań wskazać należy prace trzech autorów: Krassowski 1957; Gogolin 2003;
Mączyński D. 2009a, 2009b, 2010.
109 Nacięcia kreskowe były również charakterystyczne dla okresu średniowiecza, jednak znaki
różnicowano głównie poprzez dodawanie kolejnego nacięcia, a próby świadomego nawiązywania do formy cyfr rzymskich występowały zdecydowanie rzadziej.
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i XVIII w. Trójkątne nacięcia występować mogą na znaku kreskowym jako
jego integralna część (kościoły Karmelitów Bosych i Wizytek) albo obok
znaku kreskowego jako jego uzupełnienie i dodatkowa informacja. Gdy
występowały w samodzielnych systemach, wycinane były indywidualnie
obok siebie lub grupowane na dodatkowych nacięciach kreskowych.
Charakter i forma ciesielskich znaków montażowych stosowanych
109 ■ Schemat numeracji wiązarów
w kościołach na terenie Warszawy nie odbiegają od standardowych roz- i elementów ram stolcowych
wiązań, spotykanych w konstrukcjach dachowych w innych częściach kraju. za pomocą ciesielskich znaków
montażowych kościoła Wizytek
Są bezpośrednim odzwierciedleniem mody danej epoki historycznej oraz pw. św. Józefa przy Krakowskim
przyzwyczajeń wykonawców wznoszących konstrukcje dachowe. Z uwagi Przedmieściu, oprac. autor
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110 ■ Przykład ciesielskich znaków

montażowych na elemencie więźby
kościoła Karmelitów, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

na brak zachowanych konstrukcji średniowiecznych nie występują znaki symboliczne,
a dominują oznaczenia kreskowe nawiązujące
do cyfr rzymskich oraz znaki złożone z trójkątnych nacięć dłutem. Widoczne jest również
stopniowe upraszczanie wykorzystywanych
systemów oznaczeń oraz ich liczby, co było
skutkiem coraz mniej skomplikowanych układów konstrukcyjnych więźb dachowych oraz
postępującej od drugiej połowy XIX w. częściowej prefabrykacji elementów i ich obróbki
mechanicznej. Proste konstrukcje dachowe
nie wymagały już skomplikowanych oznaczeń, a samo docięcie elementu i jego montaż
w większym niż poprzednio stopniu odbywały się już na dachu wznoszonych kościołów. Z czasem oznaczenia zredukowane zostały wyłącznie do
systemów kolejnych wiązarów, ewentualnie z oznaczeniem strony elementu
w stosunku do osi wiązara.
Pomimo niewielkiej różnorodności stosowanych oznaczeń w kościołach
warszawskich, są one cennym źródłem informacji o metodach pracy dawnych
cieśli i niezastąpionym materiałem do analizy stopnia kompletności danych
konstrukcji oraz ich rozwarstwień chronologicznych i architektonicznych
(Schaaf 2005).

Inne oznaczenia i napisy spotykane
na elementach więźb
Poza ciesielskimi znakami montażowymi na elementach więźb dachowych
spotkać możemy inne napisy i oznaczenia, związane z momentem wznoszenia konstrukcji lub wykonane w okresie późniejszym. Są to przede wszystkim
różnego rodzaju napisy i inskrypcje oraz oznaczenia handlowe powstałe
w momencie obróbki i sprzedaży drewna konstrukcyjnego.
Spośród napisów występujących na więźbach zachowanych w kościołach
warszawskich tylko jedna inskrypcja dotyczy czasu wznoszenia konstrukcji. Jest to wykonany ołówkiem napis na belce wiązarowej więźby nad
nawą główną kościoła pw. św. Anny w Wilanowie, poświadczający udział
w 1858 r. w wykonaniu konstrukcji A. Dohringa, czeladnika ciesielskiego
pochodzącego z miejscowości Templin. Pozostałe istniejące napisy odnoszą
się do wykonanych prac remontowych lub prowadzonych innych działań
w obrębie więźb dachowych i poddaszy kościołów. Na jednym z elementów
konstrukcji wspominanego już kościoła w Wilanowie widnieje niedatowany
napis wykonany ołówkiem, mówiący o skalowaniu (prawdopodobnie wykonaniu pomiarów samej więźby lub całości kościoła) przez Mateusza Peca.
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Inny z napisów, wykonany farbą, zachował
się na jednym z kleszczy konstrukcji nad nawą
kościoła w Zerzniu. Poświadcza on wykonanie
w 1946 r. przez Franciszka Gawryszewskiego,
cieślę lub właściciela firmy ciesielskiej, prac przy
naprawie więźby po zniszczeniach wojennych.
Napisane farbą daty prawdopodobnie prowadzonych prac remontowych zachowały się również nad nawą główną kościoła Wizytek (data:
„1881”) oraz prezbiterium kościoła Karmelitów
Bosych przy Krakowskim Przedmieściu (data:
„1882”), w tym przypadku data jest uzupełniona
o inicjały wykonawcy „JG”.
Występujące w kościołach warszawskich
napisy i inskrypcje na elementach konstrukcji dachowych nie posiadają zna- 111 ■ Inskrypcja poświadczająca
pomiarów (?) konstrukcji
czących wartości artystycznych, stanowią natomiast istotny element wartości wykonanie
nad nawą główną kościoła pw.
historycznej dawnych więźb dachowych. Umożliwiają identyfikację ważnych św. Anny w Wilanowie, fot. autor
momentów historycznych, takich jak wzniesienie czy remonty konstrukcji,
oraz w niektórych przypadkach dają możliwość określenia wykonawcy prowadzonych prac.
Nieco inny charakter posiadają występujące aż w czterech kościołach
napisy będące prawdopodobnie oznaczeniami handlowymi drewna lub rozliczeniami ilości drewna w związku z jego sprzedażą110. Napisy takie, mające 112 ■ Napisy poświadczające remont
konstrukcji nad nawą główną
formę ciągu zestandaryzowanych liter i cyfr przedzielanych kropkami lub kościoła Wizytek, fot. M. Warchoł,
przecinkami, zachowały się na elementach konstrukcji dachowych kościołów: D. Mączyński

110 W ostatnim czasie badania w kwestii wyjaśnienia funkcji oraz treści napisów prowadzili
D. Mączyński i M. Jedlikowska (Jedlikowska, Mączyński D. 2014). W opracowaniu wykorzystali również napisy występujące w warszawskich kościołach Karmelitów Bosych oraz
św. Jakuba na Tarchominie.
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Karmelitów Bosych przy Krakowskim Przedmieściu, św. Jakuba na Tarchominie, św. Anny w Wilanowie oraz kościoła ewangelicko-reformowanego
przy alei Solidarności. Różny czas powstania konstrukcji dachowych wszystkich czterech kościołów
może sugerować ciągłość stosowania napisów od
XVII do XIX w., jednakże analiza poszczególnych
konstrukcji wskazuje, że jedynie w przypadku
kościoła w Wilanowie oraz konstrukcji nad
nawami bocznymi kościoła Karmelitów, napisy
wykonane są na drewnie użytym pierwotnie do budowy więźb, w przypadku
pozostałych dwóch kościołów i napisu na belce podciągu transeptu kościoła
Karmelitów, drewno użyte było wtórnie i pochodziło z okresu późniejszych
napraw konstrukcji111. Sytuacja ta wskazuje jednoznacznie na XIX-wieczną
genezę napisów, co poświadczają również badania prowadzone ostatnio
w tej kwestii w innych obiektach w Warszawie i w Polsce (Jedlikowska,
Mączyński D. 2014)112. Badania powyższe nie potwierdziły jednak z całą
pewnością zakładanej funkcji znaków jako oznaczeń handlowych, jak i nie
rozwiązały zagadki treści i znaczenia napisów. Postawiły jedynie wstępne
hipotezy, które wymagają dalszych wyjaśnień i badań prowadzonych na
podstawie większej liczby analizowanych przykładów.
113 ■ Oznaczenie handlowe drewna
na elemencie konstrukcji więźby nad
nawą kościoła ewangelicko-reformowanego przy al. Solidarności,
fot. autor
114 ■ Oznaczenie handlowe drewna

na elemencie konstrukcji więźby nad
nawą kościoła Karmelitów przy
Krakowskim Przedmieściu,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński

111 Także konstrukcje nad nawami bocznymi kościoła Karmelitów Bosych wybudowane zostały
dopiero w połowie XIX w., w trakcie remontu kościoła w latach 1849–1851.
112 Autorzy prowadzili swoje badania na terenie Warszawy na przykładach zachowanych jeszcze w budynku drewnianej Kalwarii w zespole klasztornym wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu, na terenie Mazowsza w kościołach w Kołacinku i Grodźcu oraz w obiektach
na terenie Gdańska. Wszystkie wykonane zostały na drewnie obrobionym i wbudowanym
w XIX w. Prawdopodobnie przykładów podobnych napisów jest jeszcze więcej i będą one
systematycznie ujawniane w trakcie dalszych prac badawczych.
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Gatunki drewna konstrukcji dachowych
i sposób jego obróbki
Prowadzone badania zachowanych konstrukcji dachowych kościołów
w Warszawie jednoznacznie wskazują, że stosowano głównie drewno sosny
pospolitej. Inne gatunki drewna zastosowano wyłącznie w XVII-wiecznych
konstrukcjach nad klasztorem i pierwszym kościołem murowanym sióstr
wizytek przy Krakowskim Przedmieściu. Przeprowadzone badania dendrochronologiczne wykazały, że do ich budowy użyto drewna jodły i świerka113.
Z uwagi na niewystępowanie jodły i świerka w okolicach Warszawy,
drewno musiało być sprowadzone specjalnie na potrzeby realizacji inwestycji,
prawdopodobnie drogą wodną z Małopolski. Taki mechanizm znany jest
już z terenu Warszawy, wystąpił również w początku XVII stulecia podczas
przebudowy Zamku Królewskiego dla Zygmunta III Wazy. Niedawne badania prowadzone nad rachunkami pochodzącymi z czasu przebudowy zamku
wskazują, że drewno budowlane na stropy i konstrukcje dachowe sprowadzono drogą wodną z lasów królewskich w Puszczy Kozienickiej (sosnę na
łaty i tarcicę) oraz aż z Podhala przez Kraków (jodłę na konstrukcję dachów
113 Za: „Kompleksowe badania dendrochronologiczne więźb dachowych klasztoru ss. Wizytek
w Warszawie”, oprac. prof. T. Ważny, mgr E. Okoń, Toruń 2007.
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115 ■ Transport drewna tratwami
na Wiśle w Warszawie, 1935 r.
(Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-G-4297)
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i stropów)114. O sprowadzeniu drewna z tak odległych rejonów decydował
zapewne aspekt ekonomiczny, związany z pozyskaniem drewna we własnych
lasach królewskich, oraz łatwość transportu drogą wodną w dół Wisły.
W badanych konstrukcjach nie zlokalizowano innych gatunków drewna,
w tym przede wszystkim dębu i modrzewia, utożsamianych powszechnie
z jednym z najpopularniejszych drzew budowlanych w Polsce115. Drewno
sosnowe pozyskiwano prawdopodobnie w okolicach Warszawy lub w dalszych rejonach Mazowsza i Podlasia. Na elementach konstrukcji nie stwierdzono charakterystycznych śladów świadczących o spławianiu drogą wodną
drewna połączonego w tratwy, należy więc przypuszczać, że transportowane
było głównie lądem lub w luźnych, niepołączonych pniach mniejszymi rzekami, a następnie Wisłą do Warszawy. Brak szczegółowych badań na temat
kierunków transportu drewna budowlanego w dawnej Polsce utrudnia jednak
jednoznaczne określenie miejsc jego pozyskiwania w odniesieniu do większej
liczby konkretnych obiektów116.
Sprowadzane drewno w okresie średniowiecza oraz w wiekach XVII
i XVIII, obrabiane było zazwyczaj na miejscu budowy (o ile było dostatecznie dużo miejsca) lub na tzw. placach ciesielskich, wyznaczanych
w każdym większym mieście. W Warszawie place takie mogły istnieć na
przedmieściach, obróbka drewna najprawdopodobniej odbywała się również
bezpośrednio nad Wisłą, w miejscu wyładunku drewna spławianego drogą
wodną117. Obrobione i wstępnie odwiązane elementy konstrukcji następnie
transportowano na plac budowy i montowano na dachach obiektów. Dopiero
w końcu XVIII i w XIX stuleciu, w związku z zagęszczaniem się zabudowy
oraz porządkowaniem miast, place ciesielskie likwidowano lub przenoszono
poza miasto. W większości przypadków rolę placów przejmowały też podmiejskie składy budowlane, prowadzące handel materiałami, w tym również
drewnem budowlanym. Z podobnych składów pochodziła prawdopodobnie
większość drewna, z którego konstruowano więźby w drugiej połowie XVIII
i w XIX w. Fakt ten wyjaśniałby też częściowo genezę pochodzenia znaków
114 Do mniej istotnych celów (np. rusztowania, szalunki) stosowano również drewno tzw. komieczne, pozyskiwane z rozbiórki barek (komięg) rzecznych, którymi spławiano towary do
Warszawy (Wrede 2013, s. 249–251).
115 Informacje archiwalne o użyciu modrzewia do budowy konstrukcji dachowych występowały w przypadku kościołów Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu oraz św. Karola Boromeusza na ulicy Chłodnej. W obu przypadkach informacje te nie zostały potwierdzone
w badaniach gatunku drewna.
116 W przypadku obiektów na wsiach i w małych ośrodkach miejskich można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że korzystano z drewna własnego, pozyskiwanego z najbliższych okolic, gdyż minimalizowano wtedy znaczne koszty transportu. Natomiast w większych ośrodkach miejskich zapotrzebowanie na drewno budowlane było tak znaczne, że
istniała potrzeba jego sprowadzania nawet z dalszej okolicy.
117 Świadczyć o tym mogą rachunki dotyczące rozbudowy Zamku Królewskiego, w których odnaleźć można następujące zapisy: „Za odwóz tegoż krakowskiego drzewa, które było przy
Wiśle obciosane na wiązanie […]” (Wrede 2013, s. 249).
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handlowych omawianych już powyżej, w składach drewno było zapewne
wstępnie obrabiane do kantowizny i znaczone znakami w odpowiednie
sortymenty. Wykonawcy konstrukcji dachowych kupowali już więc drewno
obrobione do potrzebnych rozmiarów, które następnie jedynie przycinali
i kształtowali do elementów konstrukcyjnych więźby poprzez wycięcie połączeń ciesielskich oraz ich oznaczenie znakami montażowymi.
Prawie do końcowych lat XIX w. drewno konstrukcyjne, z którego
wznoszono konstrukcje dachowe, było obrabiane ręcznie, poprzez ociosywanie pnia toporem118 i jego ewentualne dzielenie piłą ręczną na mniejsze elementy (tzw. pół- i ćwierćdrzewa lub drzewa krzyżowe). Obróbka tartaczna
w trakach wodnych występowała bardzo rzadko w przypadku konstrukcji
ciesielskich, powszechniej stosowana była do wyrobu desek i elementów
o mniejszych gabarytach. Połączenia ciesielskie wycinano siekierą i odpowiednimi dłutami, a otwory pod kołki wiercono świdrami ręcznymi. Prawie
całkowicie dominowała obróbka ręczna elementów konstrukcji więźb dachowych, której jakość świadczyła o poziomie wykonawczym poszczególnych
cieśli i warsztatów ciesielskich.
Dopiero standaryzacja sortymentów drewna oraz rozpowszechnienie
się obróbki mechanicznej w końcu XIX w. spowodowały konieczność
korzystania z elementów obrabianych mechanicznie w tartakach. Elementy
tartaczne, posiadające z reguły mniejsze przekroje, w większości posłużyły do 116 ■ Przykład obróbki ciesielskiej
toporem elementów konstrukcji
wzniesienia konstrukcji dachów kościołów pw. św. Wincentego à Paulo na więźby nad nawą główną kościoła
Cmentarzu Bródnowskim oraz św. Stanisława na ulicy Wolskiej. W pewnych Karmelitów przy Krakowskim
Przedmieściu, fot. M. Warchoł,
przypadkach drewno konstrukcji bywało jednak obrabiane ręcznie jeszcze D. Mączyński
nawet w początku XX w., jak np. w części elementów obu konstrukcji
dachowych kościoła pw. Narodzenia NMP w Płudach.
117 ■ Elementy konstrukcji nad
118 Dokładniej, różnymi narzędziami ciesielskimi, szerzej na ten temat np.: Schadwinkel, Heine
1986. Ne temat organizacji procesu obróbki drewna patrz też: Arszyński 2005.
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klasztorem Wizytek rozcięte piłą
ręczną z widoczną pozostałością
po „rozłupaniu” w końcowe fazie
obróbki, fot. autor
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Wykonawcy konstrukcji więźb dachowych
Konstrukcje dachowe wznoszone były przez zespoły wykonawców, kierowane przez wysoko wykwalifikowanych mistrzów ciesielskich. W okresie
średniowiecza poszczególne warsztaty ciesielskie skupione były w ściśle zhierarchizowanej strukturze cechowej i tylko one posiadały prawo do wykonywania prac na obszarach miasta oraz w obiektach publicznych. Mogły
mieć formę stale współpracujących ze sobą wykonawców o różnych specjalnościach ciesielskich lub tworzyć się na potrzeby wykonania konkretnego
zlecenia. W obu przypadkach zadania poszczególnych osób wchodzących
w skład zespołu były zawsze ściśle podzielone, a kierujący pracami mistrz ciesielski odpowiadał za całość zadania przed inwestorem, wykonywał czynności
projektowe oraz najbardziej skomplikowane działania montażowe (Arszyński
2005, s. 100).
Ewentualne informacje i przekazy archiwalne o wykonawcach konstrukcji dachowych dotyczą zazwyczaj kierującego pracami mistrza ciesielskiego.
Dla terenu Warszawy z okresu średniowiecza posiadamy jedynie szczątkowe
informacje. Źródła historyczne przekazują wprawdzie imiona zamieszkałych
w Warszawie od XV do XVIII w. cieśli119, ale brak jest informacji umożliwiających ich powiązanie z wykonawstwem więźb dachowych w konkretnych
kościołach. Jednocześnie kierunek recepcji wzorców stylowych i warsztatów
muratorskich większości gotyckich kościołów warszawskich każe wskazywać
również na cieśli pochodzących z terenów ziemi chełmińskiej lub Pomorza
Gdańskiego, szczególnie w przypadku konstrukcji nad nawami katedry
Świętojańskiej oraz kościoła pw. św. Jerzego, którego prawdopodobna
więźba wolna z drewnianą kolebką była jednym z typów konstrukcji charakterystycznych dla tych właśnie terenów.
Gwałtowny wzrost ruchu budowlanego w Warszawie od początku
XVII w. spowodował napływ do miasta całej masy nowych wykonawców
różnych profesji budowlanych, w tym zapewne również cieśli. Pracowali
oni przy wznoszeniu nowych kościołów oraz obiektów rezydencjonalnych
dla dworu i magnaterii, w przeważającej części wówczas jeszcze drewnianych. W większości działali już poza miejscową organizacją cechową lub
należeli do cechów w miejscach swojego pochodzenia (Miłobędzki 1986,
s. 65; Putkowska 1991, s. 6). Wśród nowo przybyłych wykonawców było
wielu obcokrajowców, sprowadzonych do Warszawy do realizacji największych inwestycji królewskich (przebudowy Zamku Królewskiego i katedry
św. Jana, budowy rezydencji podmiejskich).
119 Należy jednak pamiętać, że w średniowiecznej Europie cieśla był jednym z najpopularniejszych zawodów budowlanych, przede wszystkim pracującym przy wznoszeniu zabudowań
mieszkalnych i gospodarczych oraz całej masy prac pomocniczych w budownictwie. Wykonawcy konstrukcji dachowych i drewnianych budynków monumentalnych należeli do elity
zawodu ciesielskiego i musieli posiadać najwyższe umiejętności nie tylko ciesielskie, lecz
również z zakresu funkcjonowania konstrukcji i ustrojów budowlanych (Źródła 1968).
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Najprawdopodobniej pochodzenia obcego był twórca konstrukcji dachowych kościoła Dominikanów pw. św. Jacka na Nowym Mieście oraz kościoła
Jezuitów na Starym Mieście. Jego imienia niestety nie znamy, mógł przybyć
do Warszawy z terenów północnych Włoch lub Szwajcarii bądź Niemiec.
Prawie na pewno był to zatrudniony do wzniesienia konstrukcji dachowych
wykonawca świecki, gdyż w pierwszej połowie XVII w. jezuici prowincji
litewskiej, do której należała wówczas placówka warszawska, nie posiadali
własnych cieśli (Paszenda 2010, s. 370), nie było też zwyczaju, aby wykonawca
zakonny wykonywał prace dla innych zgromadzeń. Ów nieznany mistrz
ciesielski był również najprawdopodobniej autorem konstrukcji dachowych
w dwóch kolejnych obiektach na Mazowszu i Podlasiu, w Siemiatyczach
i Raszynie pod Warszawą.
Specyfika i indywidualność wszystkich czterech konstrukcji nasuwa
przypuszczenie o wznoszącym je jednym warsztacie lub mistrzu ciesielskim,
działającym na terenie Mazowsza i Podlasia w pierwszej połowie XVII w.
Wszystkie konstrukcje dzieli okres około 20 lat, teza ta więc wydaje się wielce
prawdopodobna, biorąc pod uwagę wyjątkowość zastosowanego układu
konstrukcyjnego. Kim zatem mógł być i skąd mógł pochodzić ów mistrz
lub warsztat ciesielski, będący autorem konstrukcji o tak nowatorskim i niespotykanym wówczas powszechnie układzie, zarówno na terenie Polski, jak
i w rozwiązaniach zachodnioeuropejskich? Brak jakichkolwiek przekazów
archiwalnych dotyczących warsztatów ciesielskich działających przy budowie powyższych kościołów uniemożliwia obecnie odpowiedź na to pytanie.
Wydaje się mało prawdopodobne, by mógł to być warsztat lokalny, gdyż
w pierwszej połowie XVII w. powszechnie dominowały jeszcze średniowieczne konstrukcje storczykowe i takie w przeważającej części przypadków
budowane były przez miejscowych wykonawców w kościołach na terenie
całego kraju120. Bardziej prawdopodobna wydaje się teza o zagranicznym
pochodzeniu cieśli, być może przybyłego do Polski i Warszawy z wykonawcami sprowadzonymi na potrzeby przebudowy Zamku Królewskiego
z Włoch lub Niemiec. Teza ta wyjaśniałaby zastosowanie nowoczesnego
układu stolcowo-wieszarowego, powszechnie stosowanego już wówczas
w krajach zachodnioeuropejskich. Natomiast w dalszym ciągu nie rozwiązuje
problemu braku znanych analogicznych rozwiązań konstrukcji dachowych,
posiadających dwukondygnacyjne stolce oraz dzielone rozpory wspinające.
Być może dalsze badania konstrukcji dachowych w krajach zachodniej
Europy i w Polsce ujawnią analogiczne lub zbliżone rozwiązania, umożliwiając określenie kierunku recepcji wzorca zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz pochodzenia wykonawców wykonanych więźb. W chwili
obecnej zagadnienie to musi pozostać nadal w sferze domysłów i przypuszczeń, do czasu przyszłych poszerzonych badań nad kierunkami przenikania
wzorów i typów więźb dachowych w Europie oraz dokładniejszych badań
120 Ewentualnie łączone z konstrukcjami stolcowymi.

144

konstrukcje dachowe kościołów warszawy

118 ■ Widok pracujących cieśli
na akwareli Zygmunta Vogla
przedstawiającej widok pierwszego
kościoła ewangelicko-reformowanego
przy ul. Leszno w 1785 r. (Muzeum
Narodowe w Warszawie)

archiwalnych w zakresie możliwych powiązań wykonawczych pomiędzy
poszczególnymi świątyniami.
Wykonawca powyższych konstrukcji dachowych musiał posiadać bardzo
wysokie umiejętności i z dużym prawdopodobieństwem mógł pracować również przy innych, znaczących inwestycjach na terenie Warszawy w pierwszej
połowie XVI w. Odstęp czasu, jaki dzieli obie więźby, wskazuje, że był to
raczej wykonawca związany w Warszawą oraz wykonujący równocześnie
zlecone prace w innych kościołach na terenie Mazowsza i Podlasia. Źródła,
niestety, wymieniają wyłącznie jednego cieślę, który mógł spełniać powyższe
kryteria – był nim znany z imienia mistrz Hanus121, cieśla królewski, główny
wykonawca konstrukcji drewnianych dworu w Jazdowie i na Zamku
Królewskim w latach 1600–1604 i 1632–1648 (Wrede 2013, s. 258) oraz ratusza
staromiejskiego w latach 1620–1621 (Putkowska 1991, s. 293). Czy mógł on
być również autorem więźb dachowych kościołów jezuitów i dominikanów
oraz czy posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do skonstruowania tak
indywidualnych i nietypowych ustrojów? W obecnym stanie badań nie ma
żadnych dowodów mogących potwierdzić tę tezę. Należy mieć nadzieję, że
dalsze badania archiwalne nad źródłami do budowy powyższych obiektów
pozwolą na jednoznaczne określenie rzeczywistego wykonawcy tych niezwykle ciekawych konstrukcji dachowych.
121 Imię wskazywać może na pochodzenie polskie, czeskie lub niemieckie, oznaczało Janusza
lub Jana. Czasem używane było też jako spolszczenie niemieckiego imienia Jan-Hans, co
może sugerować częściej spotykana w źródłach wersja Hanus. W źródłach Hanus określany
jest jako: „magister Hanus”, „cieśla JKM-ci” i „serwitor królewski”, pracujący z „czeladzią”
(Lileyko 1984, s. 41 i 100; Wrede 2013, s. 220).
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Pierwszym znanym z nazwiska wykonawcą
więźby dachowej w kościołach warszawskich
był autor konstrukcji w kościele św. Benona,
pochodzący z Niemiec mistrz ciesielski Kronberger (Mączyński R. 1995, s. 60). O jego
dalszych pracach w Warszawie brak jest jakichkolwiek informacji. Pochodzenia niemieckiego
był również twórca konstrukcji dachowej
kościoła Karmelitów Bosych przy Krakowskim
Przedmieściu. Wiemy o nim tyle, że nazywał się
Szymon, a w trakcie wykonywania prac zachorował i zmarł oraz pochowany został w krypcie
kościoła w 1672 r. (Wanat 1979, s. 418).
Mistrzowie ciesielscy wywodzący się z Niemiec dominowali wśród wykonawców konstrukcji dachowych w kościołach na terenie
Warszawy w całym XVII i XVIII stuleciu.
Przyczyny tego faktu upatrywać można w dużej
liczbie potencjalnie lepiej wykształconych cieśli
pochodzenia niemieckiego, którzy przybyli do
Warszawy w związku z dużym rynkiem pracy,
jaki powstał w dynamicznie rozwijającym się
ośrodku miejskim. Jednocześnie wykonawców
pochodzenia zagranicznego preferować mogli architekci oraz przedsiębiorcy 119 ■ Cieśla przy pracy wykonujący
konstrukcję, ilustracja
budowlani, którzy w większości również byli obcokrajowcami. Nie bez zna- drewnianą
z Nürnberger Hausbücher, Mendel II,
czenia może być też fakt wyboru takich wykonawców przez zgromadzenia 1607 r.
zakonne, w większości także przybyłe bezpośrednio z siedzib macierzystych
poza granicami Polski. Tak czy inaczej, fakt działania w obiektach sakralnych
XVII- i XVIII-wiecznej Warszawy głównie cieśli pochodzenia niemieckiego
jest bezsporny, a bezpośrednim efektem ich działalności było szybsze wprowadzenie na jej terenie nowoczesnych układów konstrukcyjnych w porównaniu do pozostałych rejonów Mazowsza, na których nadal dominowały
jeszcze różne warianty układów storczykowych (Warchoł 2009, s. 57).
W 1778 r. zakończona została budowa konstrukcji kopuły kościoła ewangelicko-augsburskiego projektu Szymona Bogumiła Zuga. Jej wykonawcą był
kierowany przez Jana Gotliba Pittiga (Büttiga) zespół cieśli, spośród których
znane jest jeszcze nazwisko Jana Gotfryda Schustera – on bowiem wygłosił
przemówienie z okazji ukończenia prac ciesielskich (Kwiatkowska 1982,
s. 34–35). Budujący konstrukcję cieśle byli już jedynie wykonawcami prac
przy więźbie, która w całości została już zaprojektowana i narysowana przez
Zuga w dokumentacji projektowej. Zasada ta stanie się od końca XVIII w.
regułą w obiektach monumentalnych projektowanych przez zawodowych
architektów i inżynierów. Prawdopodobnie tak również było w przypadku
konstrukcji dachowych dwóch kościołów wzniesionych według projektów
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Henryka Marconiego w połowie XIX w., kościoła św. Karola Boromeusza na
ulicy Chłodnej oraz św. Anny w Wilanowie. Wykonawcą więźby w pierwszym z wymienionych kościołów był Fryderyk Granzow (Majdowski 1994b, s.
14–15)122, wymieniany przez współczesnych również jako autor przebudowy
konstrukcji nad katedrą pw. św. Jana (Idźkowski 1843a, s. 16)123. Natomiast
przy budowie konstrukcji dachowej kościoła w Wilanowie brał udział czeladnik ciesielski A. Dohring z miejscowości Templin w Brandenburgii; fakt
ten potwierdził inskrypcją zachowaną na jednym z elementów konstrukcji
nad nawą główną kościoła. Znamy również autorów remontów konstrukcji
dachowej kościoła Wizytek: w 1847 r. prowadził je cieśla Karol Landmann,
a w 1884 r. – cieśla August Baum (Chrościcki 1973, s. 78), oraz remontu
w 1859 r. konstrukcji kopuły kościoła ewangelicko-augsburskiego, wykonanego przez majstra ciesielskiego Jana Piotra Bevensée124.
W drugiej połowie XIX stulecia stopniowo malała rola cieśli w procesie
budowy konstrukcji dachowej. Byli oni nadal bezpośrednimi wykonawcami
więźby, budowanej jednak według ścisłych zaleceń projektantów, z coraz
bardziej zestandaryzowanych elementów drewnianych. Konstrukcje dachowe
stały się bardziej domeną inżynierów niż cieśli wykonawców. Jednocześnie
znacząco wzrosła rola właścicieli firm i przedsiębiorców budowlanych w całym
procesie budowy obiektów, co skutkowało wyborem rozwiązań najbardziej
racjonalnych z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego. Prace ciesielskie firmowały już duże firmy budowlane, a cieśle stali się anonimowymi
122 Fryderyk Granzow, przybyły do Polski z Niemiec ok. 1825 r., był pierwszym przedstawicielem rodziny przedsiębiorców budowlanych, wśród których najbardziej znany był jeden
z jego synów – Kazimierz, przedsiębiorca budowlany i właściciel cegielni w Kawęczynie; na
podstawie: http://dawny.pl/drugie-opisanie-wolomina/.

120 ■ Inskrypcja czeladnika

ciesielskiego A. Dohringa na
elemencie więźby dachowej
nad nawą kościoła pw. św. Anny
w Wilanowie, fot. autor

123 Idźkowski nazwał Granzowa majstrem ciesielskim, natomiast inne źródła określają go również jako przedsiębiorcę budowlanego. Prawdopodobnie łączył obie funkcje, poza wykonawstwem prac ciesielskich zajmował się również całościową organizacją inwestycji jako
właściciel firmy budowlanej.
124 Jan Piotr Bevensée przybył do Polski w 1826 r. z niemieckiego Rendsburga. Był założycielem
firmy specjalizującej się w pracach ciesielskich i stolarskich, która w 2. poł. XIX w. oraz na
przełomie XIX i XX w. była jednym największych zakładów ciesielskich i stolarskich w Warszawie; za: http://madein.waw.pl/fabryki/index.php.
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uczestnikami procesu budowlanego. Tak
było np. w przypadku budowy katedry
pw. św. Floriana na Pradze (Przegląd 1901,
s. 393), kościoła św. św. Piotra i Pawła na
Koszykach (Majdowski 2011, s. 87–88),
kościoła pw. Wszystkich Świętych na
Grzybowie (Gagatnicki 1893, s. 82) oraz
być może kościoła pw. św. Wincentego
à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim,
gdzie prace ciesielskie wykonała firma
„Braci Bevensée”125, oraz kościoła pw.
św. Stanisława na ulicy Wolskiej, gdzie
korzystano z usług firmy kierowanej przez P. Brzozowskiego (Architekt 121 ■ Fragment inskrypcji
poświadczającej wykonanie prac
1905, s. 109). Przy realizacji drewnianych konstrukcji dachu kościoła pw. remontowych konstrukcji dachu nad
Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku Fabrycznym prace ciesielskie nawą kościoła pw. Wniebowzięcia
firmował mistrz ciesielski Antonii Wierzbicki (Wolański 2008, s. 41), a prace NMP w Zerzniu, fot. autor
przy dachu prezbiterium kościoła Nawiedzenia NMP na Nowym Mieście
realizował w latach 1883–1890 cieśla Stypułkowski (Czajewski 1895, s. 102).
W więźbach dachowych pochodzących z końca XIX w. i początku XX
stulecia rola cieśli ograniczała się jedynie do przycięcia elementów na odpowiednią długość, wykonania połączeń ciesielskich oraz montażu na placu
budowy. Czynności te mogły wykonać nawet niezbyt wykwalifikowane
osoby, niekoniecznie posiadające specjalistyczne umiejętności ciesielskie,
związane z obróbką materiału drewnianego i konstruowaniem ustrojów
ciesielskich. Cieśle zastępowani byli więc przez robotników budowlanych,
posiadających jedynie ogólne umiejętności budowlane.
Ostatnim akordem wykorzystywania konstrukcji ciesielskich w budownictwie kościelnym na terenie Warszawy była powojenna odbudowa
zniszczonych obiektów. Obok coraz powszechniejszych konstrukcji stalowych, remontowano i uzupełniano też uszkodzone więźby drewniane.
Z zachowanej inskrypcji znamy wykonawcę prac naprawczych kościoła pw.
Wniebowzięcia NMP w Zerzniu: roboty ciesielskie konstrukcji nad nawą
i prezbiterium wykonał w 1946 r. Franciszek Gawryszewski.

125 Firma „Braci Bevensée” dostarczała również drewno do budowy rusztowań przy remoncie
Kolumny Zygmunta III na placu Zamkowym, darowane później przez magistrat Warszawy
do budowy kościoła na Cmentarzu Bródnowskim. Jest więc wielce prawdopodobne, że mogła być również wykonawcą prac budowlano-ciesielskich przy kościele.
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rzedstawiony w niniejszej książce rozwój historycznych konstrukcji
dachowych w kościołach na terenie Warszawy jest zasadniczo zbieżny
z przekształceniami typów i układów konstrukcyjnych więźb dachowych,
jakie miały miejsce zarówno na terenie Mazowsza, jak i na większości obszaru
centralnej Polski. W okresie średniowiecza dominowały układy storczykowe
i jętkowe, często z wbudowaną w przestrzeń poddasza drewnianą kolebką
konstrukcyjną. W późnym średniowieczu, w celu dodatkowego wzmocnienia
ustroju, konstrukcje storczykowe zaczęły być powszechnie łączone z konstrukcjami stolcowymi. Nowe prądy w architekturze, które zaadaptowane
zostały na gruncie polskim za pośrednictwem zagranicznych architektów
i budowniczych, spowodowały w XVII stuleciu pojawienie się nowych układów konstrukcyjnych, importowanych przez przyjezdne warsztaty i mistrzów
ciesielskich, przede wszystkim z krajów Europy Zachodniej. Pojawiają się
konstrukcje wieszarowe, które jednak do powszechnego użycia wejdą dopiero
z końcem wieku XVIII, osiągając apogeum swojego rozwoju około połowy
XIX stulecia. Wczesne układy wieszarowe, często bardzo zbliżone do rozwiązań storczykowych, w XVII w. były zawsze łączone z konstrukcjami stolcowymi, głównie o ramach pochyłych lub leżących. Wraz z wypłaszczaniem się
połaci dachów kościołów charakterystycznym dla architektury rozwiniętego
i późnego baroku, więźby stolcowe zaczynają występować jako samodzielne
ustroje, zdecydowanie dominując nad innymi typami konstrukcji w całym
XVIII w.
Wiek XIX przynosi kolejną zmianę stosowanych więźb dachowych. Coraz
popularniejsze stają się wspominane już więźby wieszarowe, których nowoczesne układy propagowane są przez większość wzorników budowlanych
i ciesielskich. Jednocześnie konstrukcje dachowe zaczynają być projektowane
przez zawodowych architektów i wrysowywane w dokumentacje projektowe
wznoszonych kościołów. Początek XIX w. to jeszcze dominacja konstrukcji
mieszanych, stolcowo-wieszarowych, które przed połową stulecia ulegają
rozdzieleniu na samodzielne konstrukcje stolcowe lub wieszarowe. Z czasem
w więźbach wieszarowych coraz większą rolę zaczynają odgrywać usztywnienia płatwiowe, prowadząc w ostatnim dwudziestoleciu XIX w. do zaniku stosowania tradycyjnych układów jętkowych i krokwiowych na rzecz rozwiązań
kleszczowych. Rozwój nowoczesnych więźb płatwiowo-kleszczowych związany był z przemianami w sposobie projektowania konstrukcji drewnianych,
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w dużej części wynikających też ze zmian w sposobie obróbki drewna oraz
problemami z dostępem do drewna o dużych gabarytach i przekrojach.
Cechą charakterystyczną procesu rozwoju i przekształceń konstrukcji
dachowych w kościołach na terenie Warszawy było bardzo szybkie adaptowanie nowoczesnych układów konstrukcyjnych oraz gwałtowny zanik stosowania
poprzednio wykorzystywanych typów więźb. O ile na prowincji Mazowsza
i w pozostałych rejonach kraju typy starych i nowych układów konstrukcyjnych przenikały się, funkcjonując obok siebie często przez całe dziesięciolecia
– czego najlepszym przykładem mogą być więźby storczykowe stosowane tam
powszechnie od średniowiecza aż po koniec XVIII w. – na terenie Warszawy
zmiany te miały charakter nagły, dający możliwość zaobserwowania wyraźnej granicy czasowej pomiędzy stosowaniem rozwiązań starych i nowych.
Zjawisko to wyjaśnić można jedynie specyfiką stołeczności miasta, do którego
za pośrednictwem głównie zagranicznych cieśli i architektów, najwcześniej
trafiały najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, niemal natychmiast
adaptowane w licznie wznoszonych na terenie stolicy kościołach. Wzorce te
były następnie propagowane w mniejszych ośrodkach i na prowincji kraju,
przez długie lata współegzystując tam z dotychczas stosowanymi, tradycyjnymi
typami konstrukcji dachowych.
Warszawa była również miejscem, gdzie prawdopodobnie powstał lub
zaadaptowany został na polskim gruncie w pierwszej połowie XVII w. bardzo
charakterystyczny wariant więźby mieszanej, wieszarowo-stolcowej, który
nazwać możemy konstrukcją z dwukondygnacyjnymi ramami stolcowymi
i rozporami wspinającymi stolców. Dwa pierwsze przykłady powyższego typu
więźby znane są z warszawskich kościołów Jezuitów i Dominikanów, i zapewne
za pośrednictwem Warszawy zrealizowane były w dwóch kolejnych przykładach na terenie Mazowsza i Podlasia. W obecnym stanie badań konstrukcje te
nie znajdują bezpośrednich analogii w większej liczbie przykładów z terenów
Polski i krajów Europy Zachodniej, pozostając wyjątkową grupą charakterystyczną dla więźb warszawskich z pierwszej połowy XVII w.
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oniższy katalog zawiera listę wszystkich historycznych konstrukcji dachowych zachowanych do chwili obecnej w kościołach na terenie Warszawy.
Obiekty uszeregowane zostały w kolejności chronologicznej, od konstrukcji
najstarszych do zbudowanych najpóźniej.
Datowanie poszczególnych konstrukcji przeprowadzono na podstawie
dostępnych materiałów, do których należą zarówno wyniki szczegółowych
badań dendrochronologicznych drewna użytego do budowy więźb dachowych
wraz z inskrypcjami na elementach więźby, jak i informacje archiwalne oraz
historyczne zawarte w literaturze przedmiotu. Szczegółową informację o sposobie datowania podano w nawiasie przy każdej z dat, poszczególne litery oznaczają: (d) – datowanie dendrochronologiczne, (a) – informacje archiwalne, (i)
– datowanie na podstawie inskrypcji oraz (l) – na podstawie literatury przedmiotu.
Opis konstrukcji dachowych poszczególnych kościołów posiada ujednolicony układ, dostosowany do charakteru każdego z obiektów. Na opis składają
się w kolejności:
1. Krótka historia kościoła w kontekście budowy oraz prowadzonych remontów w obrębie dachu i konstrukcji dachowej.
2. Charakterystyka poszczególnych konstrukcji występujących w obiekcie, ich
układ i podstawowe dane metryczne.
3. Określenie sposobu obróbki drewna konstrukcji więźby.
4. Omówienie występujących połączeń ciesielskich.
5. Analiza oznaczeń konstrukcji i ciesielskich znaków montażowych.
6. Opis występujących elementów metalowych w konstrukcji więźby.
7. Określenie składu gatunkowego drewna.
8. Wyniki ewentualnych badań dendrochronologicznych.
9. Omówienie remontów i napraw konstrukcji oraz analiza stopnia zachowania autentycznej substancji.
10. Wyszczególnienie podstawowej literatury bezpośrednio związanej z daną
pozycją katalogową.
Integralnym uzupełnieniem opisu katalogowego są rysunki inwentaryzacyjne zawierające pomiary zachowanych konstrukcji dachowych. Rysunki
wykonane zostały w standardzie dostosowanym do celu opracowania, jakim
jest prezentacja oraz analiza typów i układów konstrukcji występujących historycznie w kościołach na terenie Warszawy. Posiadają ujednoliconą skalę, ze
względów edytorskich jest to skala 1:150 (wyjątkowo w przypadku dwóch największych rysunków 1:200), pozwalającą na ukazanie więźb w odpowiedniej
szczegółowości. Rysunki zawierają przekroje poprzeczne wiązarów pełnych
i niepełnych konstrukcji historycznych, przekroje podłużne przez poszczególne
ramy oraz dla części obiektów – rzuty konstrukcji lub charakterystyczne detale
połączeń ciesielskich elementów. W przypadku trzech kościołów zaprezentowano też rozwarstwienie chronologiczne konstrukcji z próbą rekonstrukcji
pierwotnego układu konstrukcyjnego występującej więźby dachowej. W uzasadnionych wypadkach wykonano również schematy zasady numeracji wiązarów i elementów ram za pomocą ciesielskich znaków montażowych.
Przyjęty zakres i zawartość haseł katalogu pozwoliły na pełne i szczegółowe
omówienie wszystkich istotnych elementów zachowanych do chwili obecnej
więźb dachowych w omawianych kościołach.

153

k at a l o g o b i e k t ó w

122 ■ Kościół Karmelitów Bosych pw. św. Józefa i Wniebowzięcia NMP przy
Krakowskim Przedmieściu od strony frontowej, fot. M. Warchoł, D. Mączyński
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Kościół pw. św. Józefa i Wniebowzięcia
NMP przy ul. Krakowskie Przedmieście,
pierwotnie Karmelitów Bosych

Datowanie konstrukcji:

Nawa główna, nawy poprzeczne i prezbiterium –
pomiędzy 1669 (d) a 1672 (a), najprawdopodobniej
1671
Nawy boczne – prawdopodobnie 1849–1851 (a)
Budowa obecnego kościoła Karmelitów Bosych przy
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie rozpoczęta
została w 1643 r. (Steinke 1990, s. 60–61 i przyp. 47).
Do 1667 r. wyciągnięto ściany do poziomu gzymsu
koronującego, następnie w latach 1669–1672 nakryto
kościół dachem, na który według istniejących
materiałów archiwalnych w 1672 r. sprowadzono
dachówkę z Gdańska (Lorentz 1962, s. 27; Wanat
1979, s. 410).
Więźba dachowa kościoła wzniesiona została najprawdopodobniej w 1671 r., z drzew ściętych późną
jesienią 1668 r. lub zimą 1668/1669 r. (d). Drewno
na konstrukcje było zapewne gromadzone od
1668/1669 r., a prace przy budowie więźb prowadzono
w 1671 r., bezpośrednio przed pokryciem kościoła
dachówką w 1672 r. Na podstawie źródeł wiemy, że
prace ciesielskie wykonał cieśla Szymon narodowości
niemieckiej, który zachorował, a następnie zmarł
w trakcie wykonywania prac budowlanych i pochowany został w krypcie kościoła w marcu 1672 r.
Po nakryciu kościoła dachem nastąpiła dłuższa
przerwa w budowie, prace rozpoczęto ponownie
w 1677 r. W 1680 r. wykonano sklepienia, w następnym roku wstawiono okna i otynkowano kościół
oraz oficjalnie rozpoczęto odprawianie nabożeństw.
Wykańczanie wnętrza kościoła trwało bardzo długo,
zakończyło się dopiero w początkach XVIII stulecia.
Natomiast przez cały ten okres kościół pozostawał
bez ostatecznie ukończonej fasady, prace przy
jej realizacji według projektu architekta Efraima

Szröegera prowadzone były dopiero pomiędzy 1761
a 1679 r.
W latach 1849–1851 przeprowadzono generalny
remont kościoła, finansowany częściowo z funduszów państwowych. Pracami kierował architekt
Stefan Baliński. Zapewne w ich trakcie remontowano również konstrukcję więźby dachowej nad
nawą główną, nawami poprzecznymi i prezbiterium
kościoła oraz w całości wymieniono więźby nad
nawami bocznymi. Kolejne remonty konstrukcji prowadzone były w 1882 r. oraz w okresie
powojennym.
Okres działań II wojny światowej oraz czas
powstania warszawskiego kościół przetrwał bez
większych zniszczeń, uszkodzeniu uległy jedynie
zabudowania klasztorne. W okresie powojennym
prowadzono głównie bieżące naprawy i konserwacje
konstrukcji drewnianych.
Nad nawą główną, nawami poprzecznymi oraz
prezbiterium kościoła znajdują się dachy dwuspadowe o jednakowej szerokości oraz tym samym
poziomie kalenicy. Natomiast nad nawami bocznymi
oraz chórami zakonnymi po bokach prezbiterium
znajdują się dachy jednospadowe, pulpitowe.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
główną, prezbiterium i transeptem
Główne wymiary:
Długość: 51,20 m
Rozpiętość ramion transeptu: 25,00 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 14,00 m
Wysokość wiązara: 9,30 m
Więźba dachowa nad nawą główną, prezbiterium
oraz transeptem kościoła zbudowana jest z trzech
powiązanych ze sobą konstrukcji, bardzo zbliżonych
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do siebie pod względem typu i układu. Trzon więźby
stanowi konstrukcja nad nawą główną oraz prezbiterium (wzniesiona w układzie wschód-zachód),
do której dochodzą dwie analogiczne konstrukcje
znajdujące się nad ramionami transeptu po stronie
północnej i południowej.
Konstrukcja więźb oparta jest na murze za pośrednictwem namurnic (obmurowanych do poziomu belki wiązarowej), składa się z 12 wiązarów
pełnych i 31 niepełnych nad nawą i prezbiterium
oraz czterech wiązarów pełnych i 12 niepełnych
nad ramionami transeptu. Są to więźby dwujętkowe
o mieszanym systemie konstrukcji, stolcowo-wieszarowe, dwukondygnacyjne, o stolcach leżących
w dolnej kondygnacji i stolcach stojących w górnej
kondygnacji. Dodatkowo w wiązarach pełnych występują wieszaki wsparte na dwóch zastrzałach oraz
zawieszone w kalenicy i na jętkach, nieposiadające
jednak usztywnienia podłużnego i nietworzące ramy
wieszarowej.
Jednolity układ konstrukcji więźby nad nawą
i prezbiterium ulega zaburzeniu na odcinku
transeptu, ze względu na występowanie kopuły
sklepienia na skrzyżowaniu naw. Pomiędzy 21. a 31.
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123 ■ Widok dachów kościoła Karmelitów Bosych pw. św. Józefa
i Wniebowzięcia NMP przy Krakowskim Przedmieściu,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński

wiązarem pełnym nastąpiła eliminacja ciągłych belek
wiązarowych na rzecz belek kulawkowych oraz
zmieniono wysokości dolnej jętki i elementów ram
stolcowych. Dolna jętka i znajdujący się pod nią rozpór zostały podwyższone o około 1 m, co pociągnęło
za sobą zmianę wysokości stolca i płatwi połaciowej
oraz liczby rygli (dodano drugi poziom rygli). Górna
jętka i wysokość górnej ramy stolcowej pozostały
bez zmian, skróceniu uległy jedynie dolne odcinki
stolców i zastrzałów.
Od południa i północy do więźby nad nawą
i prezbiterium dochodzą więźby krótkich ramion
transeptu, posiadające jak one analogiczny układ
konstrukcji.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej, dwóch krokwi, dwóch jętek rozmieszczonych na dwóch poziomach, dwóch stolców leżących
wraz z rozporem pod dolną jętką i usztywnionych

kościół pw. św. józefa i wniebowzięcia nmp
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124 ■ Przekroje poprzeczne, fragment przekroju podłużnego nad nawą
boczną i szczegół zawieszenia wieszaka więźb dachowych kościoła
Karmelitów Bosych przy Krakowskim Przedmieściu, skala 1:150, 1:15,
oprac. autor
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E

NAWY BOCZNE
FRAGMENT PRZEKROJU PODŁUŻNEGO
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125 ■ Przekroje podłużne więźby nad nawą główną i prezbiterium
kościoła Karmelitów Bosych przy Krakowskim Przedmieściu,
skala 1:150, oprac. autor
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W części środkowej więźby (od wiązara
21. do 24. i od 28. do 31.) występują dwa
poziomy rygli oraz skrajne zastrzały
o formie krzyży św. Andrzeja.
Ramy górnej kondygnacji, o dwóch
stolcach stojących, składają się ze stolca
postawionego bezpośrednio na jętce
i przewiązanego z zastrzałem w każdym
wiązarze pełnym oraz mieczy podłużnych pomiędzy stolcem a opartą na nim
płatwią.
W konstrukcji nad północnym ramieniem transeptu i w okolicach koszy
dachu, powstałych w wyniku skrzyżowania naw, występują współczesne naprawy
126 ■ Widok ogólny więźby nad nawą główną, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

mieczami oraz dwóch zastrzałów w górnej kondygnacji, biegnących od dolnej do górnej jętki i przewiązanych ze stolcem górnej ramy stolcowej.
W osi wiązara zlokalizowany jest wieszak biegnący od kalenicy do belki wiązarowej (wyjątkowo
w wiązarach na skrzyżowaniu naw kończy się on
pod dolną jętką i nie dochodzi do belki wiązarowej),
wsparty na dwóch zastrzałach ponad górną jętką oraz
dodatkowo zawieszony na jętkach i w kalenicy.
Od zakończenia belki wiązarowej do krokwi
(mniej więcej do 1/3 jej wysokości) występują
przypustnice.
Wiązar niepełny
Składa się z belki wiązarowej, dwóch krokwi i dwóch
jętek rozmieszczonych na dwóch poziomach.
Analogicznie do wiązarów pełnych, w każdym wiązarze niepełnym, występują przypustnice.
Ramy stolcowe
Występują cztery podłużne ramy stolcowe, zlokalizowane na dwóch kondygnacjach. Dolne ramy
składają się ze stolców leżących wraz z rozporem
i mieczami w każdym wiązarze pełnym oraz
usztywniających je w kierunku podłużnym płatwi
stopowych i połaciowych wraz z ryglami występującymi pomiędzy stolcami. W kierunku podłużnym,
od płatwi stopowej poprzez rygiel do płatwi połaciowej biegną dwa symetrycznie ustawione zastrzały.

127 ■ Elementy dolnej ramy stolcowej konstrukcji nad nawą główną
i ramionami transeptu, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

i wzmocnienia więźby wykonane z elementów
drewnianych i zespolone za pomocą nakładek z blachy stalowej.

Charakterystyka konstrukcji nad nawami
bocznymi oraz pomieszczeniami po bokach
prezbiterium

Główne wymiary:
Długość: nawy boczne – 22,40 m; pomieszczenia po
bokach prezbiterium – 12,50 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 5,65 m
Maksymalna wysokość: 3,40 m
Nad nawami bocznymi oraz pomieszczeniami po
bokach prezbiterium znajdują się cztery konstrukcje
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128 ■ Elementy dolnej ramy stolcowej konstrukcji nad
nawą główną kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

Od strony zewnętrznej na końcówki belki
wiązarowej i krokwi nabite są przypustnice.

dachów jednospadowych, wspartych po stronie
zewnętrznej na koronie muru naw bocznych (za
pośrednictwem namurnic), a po stronie wewnętrznej – na ścianach nawy głównej oraz prezbiterium.
Wszystkie więźby posiadają analogiczny układ
konstrukcyjny, dostosowany jedynie do długości
każdego pomieszczenia. Są to więźby jętkowe,
dwustolcowe, z jedną ramą stolcową zlokalizowaną
od strony wewnętrznej budynku oraz drugą ramą
wspierającą krokwie mniej więcej w połowie ich
rozpiętości. Nad nawami bocznymi więźby składają
się z sześciu wiązarów pełnych oraz 13 niepełnych,
a nad pomieszczeniami po bokach prezbiterium
– z czterech wiązarów pełnych i 10 niepełnych.
W zależności od miejsca (nad nawami bocznymi
wyznaczonego obecnością przypór nawy głównej)
pomiędzy wiązarami pełnymi znajdują się dwa lub
trzy wiązary niepełne. W wiązarach niepełnych brak
jest ciągłej belki wiązarowej, zastąpionej krótką belką
kulawką, na której wsparta jest krokiew. Kulawki te
połączone są z podłużnym wymianem, znajdującym
się pomiędzy belkami wiązarowymi w wiązarach
pełnych.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej, krokwi, jętki umieszczonej mniej więcej
w połowie wysokości wiązara, dwóch stolców oraz
zastrzału biegnącego od belki wiązarowej poprzez
jętkę do stolca przyściennego. Dodatkowo stolec
ramy w środku wiązara połączony jest z belką wiązarowa za pomocą miecza (stopowego).
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Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z krokwi, jętki i końcówki belki wiązarowej zaczopowanej
w wymianie biegnącym pomiędzy belkami
wiązarowymi wiązarów pełnych. Krokwie
oparte są górą na płatwi przyściennej ramy
stolcowej, a jętki na ryglu tej ramy oraz płatwi ramy środkowej.
Analogicznie do wiązarów pełnych, w każdym wiązarze niepełnym występują przypustnice.
Ramy stolcowe
Usztywnienie podłużne konstrukcji stanowią dwie
ramy stolcowe, jedna zlokalizowana przy murze,
a druga mniej więcej pośrodku wiązara. Rama
przyścienna wspiera górne końcówki krokwi, natomiast rama środkowa jętki – w połowie wysokości
wiązara. Stolce ram postawione są bezpośrednio na
belkach wiązarowych. Płatwie ram usztywnione są
w kierunku podłużnym za pomocą mieczy (występują stolce zarówno z dwoma symetrycznymi mieczami, jak i z mieczem tylko po jednej stronie oraz
w ogóle ich pozbawione). W połowie wysokości
ramy przyściennej występuje dodatkowo pomiędzy
stolcami rygiel, na którym wsparte są jętki.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są metodami tradycyjnymi przez ociosanie i przepiłowanie piłą ręczną.
Występują głównie elementy wykonane z drzewa
pełnego. Otwory pod połączenia konstrukcji
w zamkach ciesielskich na kołki wywiercone są za
pomocą świdra ręcznego i posiadają średnicę ok. 30
x 30 mm. Kołki obrobione są ręcznie i mają przekrój
kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Wiązary nad nawą główną, prezbiterium
i transeptem
Krokwie wpuszczone są w belki wiązarowe –
prawdopodobnie na czop; krokwie w kalenicy – na
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zwidłowanie połączone kołkiem; jętki w krokwiach
– na czop połączony kołkiem; wieszak z krokwiami
w kalenicy – na wrąb podwójny (być może połączony kołkiem od strony poszycia dachu); wieszak
z jętkami i rozporem – na nakładkę (w kilku połączeniach dodatkowo z kołkiem); wieszak z belką
wiązarową – na czop (w kilku połączeniach dodatkowo z kołkiem); zastrzały (wieszaka) z wieszakiem
– na wrąb podwójny; zastrzały (wieszaka) z górną
jętką – na czop połączony kołkiem; zastrzały drugiej
kondygnacji z dolną jętką – na jaskółczy ogon połączony kołkiem, ze stolcem – na nakładkę połączoną
kołkiem, z górną jętką – na czop połączony kołkiem.
Ramy stolcowe podłużne nad nawą główną,
prezbiterium i transeptem
Połączenia odcinków płatwi – na nakładkę połączoną kołkiem; stolce leżące z płatwią stopową – na
czop, z mieczem i rozporem – na wrąb z czopem
połączony kołkiem, z ryglami – na czop; miecz
z rozporem – na wrąb z czopem połączony kołkiem;
zastrzały z płatwią stopową i połaciową – na jaskółczy
ogon połączony kołkiem, z ryglem – na nakładkę;
stolec drugiej kondygnacji z dolną jętką – na czop
połączony kołkiem, z płatwią – na czop; miecze ze
stolcem – na czop połączony kołkiem, z płatwią – na
jaskółczy ogon połączony kołkiem.
Wiązary nad nawami bocznymi
Krokwie wpuszczone są w belki wiązarowe – na
czop; połączenie jętek z krokwiami – na nakładkę
płetwową połączoną kołkiem; jętki ze stolcem ramy
przyściennej – na czop z kołkiem, a z płatwią ramy
środkowej – na wrąb prosty; krokwi z płatwią ramy
przyściennej – na zacios; belka wiązarowa ze stolcami, zastrzałem oraz mieczem stopowym – na czop;
zastrzał z jętką i stolcem przyściennym – na nakładkę
(w stolcu z kołkiem); miecz stopowy ze stolcem
środkowej ramy – na czop z kołkiem; końcówki
belek wiązarowych z wymianami oraz wymiany
z belkami wiązarowymi wiązarów pełnych – czop
z kołkiem bitym od góry.
Ramy stolcowe nad nawami bocznymi
Połączenia stolców z płatwiami oraz rygli ze stolcami – na czop z kołkiem; płatwi i rygli z jętkami
– na wrąb prosty; mieczy podłużnych z płatwiami

– na nakładkę z kołkiem, a ze stolcami – na czop
z kołkiem.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Więźba posiada zachowany, kompletny system
oznaczeń konstrukcji wykonany za pomocą ciesielskich znaków montażowych. Występuje sześć
podstawowych systemów dla oznaczeń wiązarów
nawy i prezbiterium, wiązarów ramion transeptu,
elementów składowych ram stolcowych dolnej
i górnej kondygnacji nawy wraz z prezbiterium
oraz ram stolcowych transeptu. Dodatkowe dwa
systemy występują w każdej konstrukcji nad nawami
bocznymi i pomieszczeniami po obu bokach prezbiterium. Na niektórych elementach brak jest numeracji, co związane jest z późniejszymi ich naprawami

129 ■ Dekoracyjne fazowanie słupa dolnej ramy stolcowej
w konstrukcji nad nawą główną, fot. M. Warchoł

polegającymi na odcięciu i dosztukowaniu nowej
końcówki. Na niektórych elementach nie odnaleziono żadnych oznaczeń, dotyczy to szczególnie elementów poziomych – płatwi stopowej i połaciowej.
Znaki montażowe wykonano prawdopodobnie za
pomocą szerokiego i wąskiego dłuta ciesielskiego.
Wiązary nawy i prezbiterium
Oznaczenia zlokalizowane są po wschodniej stronie
elementu w sposób narastający, licząc od ściany
szczytowej zachodniej. Poszczególne elementy
wiązarów posiadają ten sam rodzaj oznakowania
oraz kolejną numerację. Od strony południowej są
to cyfry rzymskie o wysokości ok. 6 cm – umieszczone w pobliżu końcówek belek wiązarowych
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130 ■ Widok konstrukcji nad nawą boczną
kościoła, fot. M. Warchoł

oraz krokwi. Po stronie północnej oznaczenia
zlokalizowane są tylko na krokwiach, mniej więcej
w połowie ich wysokości.
Numeracja elementów od strony zachodniej:
I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII,
XIII, XIIII, XV (znak X przenika się ze znakiem
V – por. dokumentacja fotograficzna i rysunkowa),
XVI, XVII, XVIII, XVIIII, XX, XXI, XXII, XXIII,
XXIIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXVIIII,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIIII, XXXV
(znak X przenika się ze znakiem V), XXXVI,
XXXVII, XXXVIII, XXXVIIII, XXXX, XXXI,
XXXXII, XXXXIII.
Wiązary pełne posiadają dodatkową, własną
numerację, uzupełniającą ciągłą numerację wszystkich wiązarów. Zastosowany system zróżnicowany
jest na część północną i południową konstrukcji.
Po stronie południowej oznaczenia powstały
poprzez zarysowanie powierzchni drewna i wykonanie odpowiedniej liczby małych (ok. 1,5 cm wysokości), dochodzących do tej linii trójkątów. Takie
znaki posiadają wiązary nr 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 28, 31,
35 i 39, licząc od strony zachodniej. Trójkątne nacięcia wykonano w jednym rzędzie i występują one na
wszystkich elementach wiązara (belce wiązarowej,
krokwi, stolcu leżącym, rozporze, mieczu stolca leżącego, dolnej i górnej jętce, zastrzałach górnej kondygnacji, stolcu górnej kondygnacji i wieszaku). Na
wiązarze nr 43 oznaczenia (być może) występują od
strony ściany szczytowej wschodniej. Na krokwiach
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w wiązarach pełnych trójkątne
nacięcia występują na kreskach
odpowiadającej kolejnemu wiązarowi cyfry rzymskiej.
Po stronie północnej oznaczenia wiązara pełnego są
zróżnicowane w dolnej i górnej
kondygnacji. Na stolcu leżącym
oraz mieczu stolca występują
oznaczenia w postaci cyfr rzymskich, nie odnaleziono oznaczeń
wiązara pełnego na krokwi.
Natomiast na stolcu i zastrzałach
drugiej kondygnacji zastosowano
oznaczenia składające się z trójkątów, z tym że
wykonano je w dwóch rzędach.
Wiązary transeptu
Oznaczenia wiązarów zachowały się na krokwiach
wyłącznie po stronie zachodniej (z uwagi na wymianę
elementów po stronie wschodniej). Zastosowano
system oznaczeń cyframi rzymskimi, liczonymi
w sposób narastający od strony południowej (od
I do XIII). Cyfra po stronie zachodniej posiada mały
ukośnie wykonany wyróżnik w formie kreseczki
odchodzącej od znaku (w znakach od X do XIII).
Numeracja wiązarów transeptu jest wyróżniona
dodatkowym, małym nacięciem zlokalizowanym
obok znaku.
Wiązary pełne posiadają oznaczenia od 1 do 4,
po stronie zachodniej w formie trójkątnych nacięć,
a po stronie wschodniej w formie cyfr rzymskich,
zdublowanych małym nacięciem zlokalizowanym
obok znaku.
Elementy podłużne ramy stolca leżącego
nawy i prezbiterium
Oznaczenia występują w dwóch oddzielnych ciągach na zastrzałach oraz ryglach, liczone są od strony
zachodniej i występują od strony poszycia dachu.
Posiadają formę cyfr rzymskich, po stronie północnej z dodatkowym, małym, ukośnie wykonanym
wyróżnikiem w formie kreseczki odchodzącej od
znaku.
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Dodatkowo znaki (tak jak wiązary) wzbogacone są
o małe nacięcie zlokalizowane obok znaku.
Górne ramy stolcowe transeptu
Ze względu na brak dostępności i dużą wysokość
konstrukcji nie wykonano inwentaryzacji znaków
ciesielskich.

131 ■ Połączenie wieszaka z belką wiązarową w konstrukcji nad nawą

Wiązary naw bocznych
Występują dwa systemy, oznaczające kolejny wiązar
w konstrukcji oraz oddzielny dla elementów wiązarów pełnych. Znaki oznaczające kolejny wiązar
występują na krokwiach po stronie zachodniej

główną, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

Górne ramy stolcowe nawy i prezbiterium
Ze względu na brak dostępności i dużą wysokość
konstrukcji, nie wykonano pełnej inwentaryzacji
znaków. Udało się natomiast ustalić, że elementy
składowe ram stolcowych górnej kondygnacji
posiadają zróżnicowane oznaczenia, odpowiadające
stronie południowej i północnej. Występują tam
cyfry rzymskie na stolcach i mieczach. Są one rozmieszczone na wschodniej powierzchni elementu.
Numeracja narasta od strony zachodniej, z tym że
oddzielnymi ciągami dla stolców i mieczy.
Po stronie południowej cyfry rzymskie posiadają
mały, ukośnie wykonany wyróżnik w formie kreseczki odchodzącej od znaku.
Na stolcach od strony osi nawy lub prezbiterium
wykonano dodatkowo znaki w postaci trójkątnych
nacięć oznaczające kolejny wiązar pełny (por. system
oznaczeń wiązarów pełnych).
Elementy podłużne ramy stolca leżącego
transeptu
Nie są zachowane wszystkie autentyczne elementy
konstrukcji, co utrudnia szczegółowe ustalenie
występującego systemu numeracji. Analogicznie
jednak do systemu oznaczeń elementów nawy i prezbiterium, występują w dwóch oddzielnych ciągach
na zastrzałach oraz ryglach, liczone są od strony
południowej i występują od strony poszycia dachu.
Posiadają formę cyfr rzymskich, po stronie zachodniej z dodatkowym, małym, ukośnie wykonanym
wyróżnikiem w formie kreski odchodzącej od znaku,
a po stronie wschodniej – z dwoma wyróżnikami.

132 ■ Ciesielskie znaki montażowe konstrukcji nad prezbiterium
kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

elementu i są obecnie zachowane w pojedynczych
przykładach. Natomiast oznaczenia wiązarów pełnych występują na stolcach, zastrzale i mieczach,
w dolnej ich części po stronie wschodniej elementu.
Zastosowane znaki nawiązują do cyfr rzymskich
(I, II, III, IIII, V, VI… X…). Nad nawami bocznymi
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133 ■ Naprawa końcówek belek wiązarowych konstrukcji nad nawą

134 ■ Elementy stalowych ściągów ścian nawy kościoła,

są to kolejne cyfry, natomiast nad pomieszczeniami
po bokach prezbiterium cyfry są uzupełnione
o podwójne nacięcia kreskowe odchodzące od
znaku.
Z uwagi na wymianę dużej części elementów
konstrukcji, do chwili obecnej zachowała się jedynie
część pierwotnych oznaczeń.

krokwi oraz belek wiązarowych. Niektóre połączenia wzmocniono, stosując kute klamry ciesielskie.

główną, fot. autor

Inne oznaczenia
Na 42. krokwi wiązara po stronie południowej
znajduje się czytelna data „1882”, a obok, na stolcu
43. wiązara – inicjały (być może cieśli?) „JG”. Na
więźbie nad północną nawą boczną występuje słabo
czytelna inskrypcja wykonana kredą z datą 186?.
Pomiędzy 23. a 24. wiązarem nad południowym
ramieniem transeptu, na belce pełniącej funkcję
namurnicy dla konstrukcji więźby oraz na belkach
wiązarowych nad nawami bocznymi, znajdują się
trudne do interpretacji inskrypcje składające się
z szeregu liter i cyfr. Być może pełniły one funkcję
oznaczenia handlowego drewna bądź rozliczenia
ilości drewna w związku z jego sprzedażą. Zbliżone
oznaczenia odnaleziono również na więźbach
kościoła pw. św. Jakuba na Tarchominie oraz św.
Anny w Wilanowie.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Wprowadzone zostały podczas późniejszych napraw
oraz remontów konstrukcji. Występują pręty kute
o przekroju kwadratowym, płaskowniki, śruby
i podkładki na łączeniach sztukowanych odcinków
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fot. M. Warchoł, D. Mączyński

Skład gatunkowy drewna

Na podstawie badań dendrochronologicznych ustalono, że jedynym występującym gatunkiem drewna
w konstrukcji tej więźby jest sosna pospolita (Pinus
sylvestris L.).

Badania dendrochronologiczne

Wykonane badania próbek pozwoliły na jednoznaczne ustalenie daty ścinki drzew na późną jesień
1668 r. lub sezon jesienno-zimowy przełomu lat 1668
i 1669. Do wzniesienia konstrukcji wykorzystano
drewno niesezonowane bądź sezonowane bardzo
krótko, pochodzące z 70- lub 80-letnich drzew.

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Więźba zachowana jest w dobrym stanie i posiada
większość oryginalnych elementów konstrukcyjnych. Widoczne ślady wcześniejszych napraw
obejmują wymianę w całości niektórych elementów,
głównie krokwi, oraz naprawę końcówek belek
wiązarowych i krokwi, zwłaszcza w prezbiterium,
jak i w okolicach koszy na styku naw.
Znaczne uzupełnienia (również wykonane elementami wtórnie użytymi) znajdują się w konstrukcjach więźb nad nawami bocznymi.
Znane z przekazów źródłowych oraz inskrypcji zachowanych na więźbie prace remontowe
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konstrukcji prowadzone były dwukrotnie w ciągu
XIX w. W latach 1849–1851 pracami remontowymi
kierował architekt Stefan Baliński, który 12/24
września 1851 r. przedłożył protokół odbiorczy
restauracji kościoła; zgodnie z tym protokołem, „na
przerobienie dachów nad kościołem” wydatkowano
2 214 rubli sr., 83 kop. Zakres przeprowadzonych
prac nie jest dokładnie znany, zapewne naprawiono
wówczas część uszkodzonych elementów konstrukcji nad nawą główną, transeptami i prezbiterium
oraz w całości wykonano od nowa konstrukcje
nad nawami bocznymi. Prawdopodobnie podczas tych prac wprowadzono również metalowe
ściągi wzmacniające konstrukcję ścian i sklepień
oraz stalowe klamry w niektórych połączeniach
ciesielskich.

Bliżej nieokreślone prace przy konstrukcji mogły
być też prowadzone w 1882 r., ich poświadczeniem
jest data oraz zapewne inicjały cieśli „JG” wycięte
na elementach 42. i 43. wiązara nad prezbiterium.
Zakres prac nie jest bliżej znany.
W okresie powojenny prowadzono jedynie bieżące naprawy i konserwację. Pozostałością po nich
mogą być wzmocnienia osłabionych elementów
w postaci dodatkowych, drewnianych ram stolcowo-kleszczowych na styku naw oraz w północnym
ramieniu transeptu. Wykonano również impregnację konstrukcji środkami solnymi.
Literatura: Brzostowska-Smólska, Smólski 2010; Brykowska
1986; Jedlikowska, Mączyński D. 2014; Kościoły 1956; Kościoły
1982; Lorentz 1962; Luft 1976; Mączyński D. 2010; Mączyński D.,
Warchoł 2007; Wanat 1979; Zieliński 2001.
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135 ■ Widok kościoła Karmelitów Trzewiczkowych na Lesznie od strony
frontowej, fot. M. Warchoł, D. Mączyński
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Kościół pw. Narodzenia Najświętszej
Marii Panny przy al. Solidarności,
pierwotnie Karmelitów Trzewiczkowych
na Lesznie
Datowanie konstrukcji:
Prezbiterium – 1714 (d)
Nawa – 1728 (d)

Budowę kościoła i klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych rozpoczęto na terenach podwarszawskiej
jurydyki Leszno w 1683 r. Wznoszenie budynków
trwało bardzo długo, klasztor ukończono około
1704 r., a kościół dopiero w 1731 r. Projekt jednonawowego, barokowego kościoła przypisywany jest
architektowi Augustynowi Wincentemu Locciemu,
który również nadzorował prace przy wznoszeniu
świątyni. Wybudowany kościół poświęcony został
27 kwietnia 1732 r.
Więźba dachowa nad prezbiterium kościoła
wzniesiona została najwcześniej w 1714 r. (d). Do
jej budowy użyto również pojedyncze elementy
z drewna drzew ściętych w 1687 r., być może pochodzącego z wcześniejszego budynku drewnianej
kaplicy lub klasztoru. Natomiast do wzniesienia
konstrukcji nad nawą wykorzystano drewno drzew
ściętych w 1714 r. oraz w 1725 i 1728 r. (d). Pozwala
to przypuszczać, że więźba dachowa nad nawą
zbudowana została dopiero w 1728 r., częściowo
z materiału zgromadzonego już wcześniej podczas
budowy konstrukcji nad prezbiterium. Etapowanie
budowy kościoła oraz wprowadzanie zmian w istniejącej już strukturze budowlanej znajduje potwierdzenie również w widocznym od strony poddasza
nadmurowaniu ściany szczytowej pomiędzy nawą
a prezbiterium. Brak jest natomiast jakichkolwiek
informacji dotyczących pracującego przy wznoszeniu konstrukcji warsztatu ciesielskiego.
W 1866 r. w wyniku represji po powstaniu
styczniowym zakon karmelitów trzewiczkowych
w Warszawie został zlikwidowany, a świątynia stała

się kościołem parafialnym. W 1874 r. po stronie
wschodniej kościoła wzniesiona została nowa kaplica
pw. Matki Boskiej Bolesnej.
W takim kształcie kościół przetrwał do czasu
II wojny światowej. Podczas walk w 1939 r. dach
kościoła został nieznacznie uszkodzony. Większe
straty i zniszczenia przyniósł okres okupacji. Kościół
wraz z klasztorem znalazły się w obrębie warszawskiego getta, potężny mur stanął przed samą elewacją
frontową budynku. Niemcy całkowicie ograbili,
a następnie spalili wnętrze kościoła, zaś ostateczne
zniszczenia przyniosły walki powstania warszawskiego. W ich wyniku spaleniu uległa południowa
część więźby dachowej wraz z sygnaturką znajdującą
się nad frontem kościoła.
Zniszczenia wojny odbudowane zostały w latach
1945–1952. Brakującą część konstrukcji dachu wzniesiono już w 1945 r., natomiast sygnaturka odtworzona
została dopiero w końcu lat 50. XX w. Podczas prac
naprawiono również zachowaną konstrukcję po stronie północnej nawy oraz więźbę nad prezbiterium.
W 1962 r. przeprowadzono pierwszą w Polsce
operację przesunięcia budynku, w związku z poszerzaniem Trasy W-Z. Dnia 1 grudnia 1962 r. kościół
cofnięto w głąb posesji o 21 m. Jedną z pozostałości
po tej operacji są widoczne od strony poddasza
budynku żelbetowe łuki wzmacniające ściany i sklepienia kościoła.
Budynek nakrywają dwa niezależne dachy, przedzielone murowaną ścianą szczytową, dwuspadowy
nad nawą oraz trójspadowy nad prezbiterium. Dach
nad prezbiterium jest węższy i niższy od dachu nad
nawą kościoła. W części południowej dachu nad
nawą znajduje się wieżyczka sygnaturki. Budynek
nie jest orientowany w kierunku wschód-zachód,
elewacją frontową zwrócony jest na południe.
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Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 12,30 m (część zachowana)
Rozpiętość belki wiązarowej: 15,50 m
Wysokość wiązara: 6,00 m
Nad nawą kościoła znajduje się więźba jednojętkowa, dwustolcowa, której cechą charakterystyczną
jest występowanie wszystkich wiązarów pełnych
o jednakowej konstrukcji. Do chwili obecnej
zachowanych jest 10 wiązarów, stanowiących około
połowę pierwotnej konstrukcji. Pozostała część
więźby została odbudowana w okresie powojennym
z zachowaniem kształtu i układu wiązarów dawnej
konstrukcji.
Wiązary
Składają się z następujących elementów: belki wiązarowej opartej na namurnicach, dwóch krokwi, jętki
umieszczonej mniej więcej w połowie wysokości
wiązara oraz dwóch stolców podpierających jętkę
za pośrednictwem płatwi i usztywnionych parą
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136 ■ Widok dachów kościoła Karmelitów Trzewiczkowych na Lesznie,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński

zastrzałów o kształcie krzyży św. Andrzeja, biegnących od stolca poprzez jętkę do krokwi. Dodatkowo
narożniki wiązara usztywnione są parą mieczy
stopowych.
Ramy stolcowe
Występują dwie podłużne ramy stolcowe, składające
się ze stolca w każdym z wiązarów, podwaliny oraz
płatwi. Ramy nie posiadają dodatkowego usztywnienia podłużnego w postaci mieczy lub zastrzałów.

Charakterystyka konstrukcji
nad prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 10,40 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 10,10 m
Wysokość wiązara: 4,00 m
Więźba nad prezbiterium jest konstrukcją jednojętkową, dwustolcową, składającą się z sześciu wią-
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137 ■ Przekroje poprzeczne i podłużne więźb dachowych, fragment
rzutu zamknięcia prezbiterium oraz szczegół połączeń ciesielskich
elementów ramy stolcowej nad prezbiterium kościoła Karmelitów
Trzewiczkowych na Lesznie, skala 1:150, 1:15, oprac. autor
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138 ■ Widok zniszczeń kościoła w 1945 r., fot.
L. Sempoliński, 10.05.1945 r. (Narodowy Instytut
Dziedzictwa, Inw. 102183)

zarów oraz dwóch ram stolcowych.
Wszystkie wiązary mają identyczną
konstrukcję, a ramy stolcowe posiadają
usztywnienia przesunięte w stosunku
do osi wiązarów. Północna połać dachu
na zakończeniu prezbiterium posiada
poprzecznie ustawione belki kulawki
przewiązane z ostatnią pełną belką
wiązarową i oparte na murze za pośrednictwem namurnic. Belki kulawki stanowią oparcie dla krokwi (o normalnej
długości, narożnych oraz kulawek) i,
jak w pozostałych wiązarach, są z nimi
powiązane za pomocą mieczy stopowych wiązara. W ostatnim, kompletnym wiązarze od strony północnej zlokalizowany
jest słup o charakterze króla, będący oparciem dla
krokwi w węźle kalenicy, na połączeniu połaci
dachowych. Słup ten przewiązany jest w kierunku
podłużnym za pomocą zastrzału z środkową krokwią
tylnej połaci dachu.
Wiązary
Składają się z następujących elementów: belki wiązarowej opartej na namurnicach, dwóch krokwi, jętki
umieszczonej w połowie wysokości wiązara oraz
dwóch mieczy stopowych. Na zakończeniu prezbiterium znajdują się niekompletne wiązary, składające
się jedynie z belek i krokwi kulawek.
Ramy stolcowe
Występują dwie podłużne ramy stolcowe, składające
się z podwaliny, płatwi oraz trzech stolców i czterech
zastrzałów o kształcie krzyży św. Andrzeja. Stolce
i zastrzały rozmieszczone są naprzemiennie względem siebie, nie są jednak zlokalizowane w osiach
poszczególnych wiązarów.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są metodami tradycyjnymi przez ociosanie i przepiłowanie piłą ręczną.
Występują zarówno elementy wykonane z drzewa
pełnego, jak i półdrzewa. Otwory pod połączenia

konstrukcji w zamkach ciesielskich na kołki wywiercone są za pomocą świdra. Kołki obrobione są ręcznie i posiadają przekrój kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Wiązary
Krokwie wpuszczone są w belki wiązarowe – na
czop (pełny lub cofnięty); belki wiązarowe z belkami
kulawkami w prezbiterium – na czop środkowy;
krokwie w kalenicy – w nawie na zwidłowanie
połączone kołkiem, w prezbiterium na nakładkę
połączoną kołkiem; jętki z krokwiami – na nakładkę
płetwową połączoną kołkiem; zastrzały pomiędzy
sobą, ze stolcami, jętką i krokwiami – na nakładkę
prostą połączoną kołkiem; miecze stopowe z belkami
wiązarowymi i krokwiami – na nakładkę płetwową
połączoną kołkiem, zastrzał ze środkową krokwią
tylnej połaci dachu i słupem – na nakładkę prostą
połączoną kołkiem.
Ramy stolcowe podłużne
Połączenie usztywniające belek wiązarowych z podwalinami ram stolcowych – na wrąb krzyżowy;
stolce z podwalinami i płatwiami – w nawie na czop
środkowy bez kołka, w prezbiterium – na nakładkę
prostą połączoną kołkiem; zastrzały w prezbiterium
pomiędzy sobą – na nakładkę prostą połączoną
kołkiem.
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Znaki montażowe występują na wszystkich
elementach tworzących wiązar, zlokalizowane są
na belce wiązarowej w pobliżu miecza stopowego
po stronie zachodniej, obu mieczach stopowych,
stolcach i zastrzałach (w pobliżu stolca) oraz na
zakończeniu jętki tylko po stronie zachodniej. Nie
odnaleziono oznaczeń na krokwiach, być może
występują w pobliżu węzła kalenicowego.
Znaki posiadają analogiczną formę po obu
(wschodniej i zachodniej) stronach wiązara, z wyjątkiem wiązara 10., w którym po stronie wschodniej X
posiada ukośną, odchodzącą od znaku kreskę.
139 ■ Widok konstrukcji nad nawą główną kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Ciesielskie znaki montażowe zachowane są przede
wszystkim na oryginalnych elementach konstrukcji
nad nawą kościoła, dając możliwość odtworzenia pierwotnego systemu oznaczeń. Nad prezbiterium oznaczenia zachowane są jedynie fragmentarycznie i nie
stwarzają możliwości pewnej rekonstrukcji systemu.
Natomiast nie odnaleziono oznaczeń elementów
tworzących ramy podłużne, z wyjątkiem stolców
w nawie kościoła, będących równocześnie elementami poszczególnych wiązarów.
Znaki montażowe wykonano prawdopodobnie za
pomocą wąskiego dłuta ciesielskiego.
Wiązary nad nawą
Z uwagi na zniszczenia czasów ostatniej wojny do
chwili obecnej zachowało się jedynie 10 oryginalnych wiązarów oraz pojedyncza belka wiązarowa 11.
wiązara. Poszczególne wiązary i niektóre elementy
w obrębie wiązarów są pozamieniane miejscami,
co może być wynikiem rozbiórki i ponownego
zestawiania konstrukcji w trakcie powojennych prac
remontowych. Na większości z nich zachowały się
oznaczenia montażowe, zlokalizowane po południowej stronie elementu, pierwotnie w układzie narastającym, licząc od południowej ściany szczytowej.
Poszczególne elementy wiązarów posiadają ten sam
rodzaj oznakowania, składający się z nacięć odpowiadającym cyfrom rzymskim z użyciem dziewięciu
kresek dla oznaczenia liczby dziewięć. Zachowane
oznaczenia odpowiadają liczbom od VI do VIII i od
X do XIIII.
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140 ■ Elementy ramy stolcowej i wiązarów konstrukcji nad nawą
główną, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

Wiązary nad prezbiterium
Oznaczenia zachowane są w stanie fragmentarycznym wyłącznie na kilku elementach po stronie
wschodniej konstrukcji, na jętce i krokwi w miejscu
ich połączenia (po stronie południowej elementu).
Wykonane zostały w formie pionowych nacięć
kreskowych (być może nawiązujących do cyfr
rzymskich). Zachowały się oznaczenia składające
się z dwóch pionowych kresek (w 2. wiązarze od
południa) oraz trzech kresek o kształcie zbliżonych
do litery N (w 3. wiązarze). Dodatkowo na mieczach
stopowych tych wiązarów zachowane są pojedyncze
kreski.
Nie odnaleziono oznaczeń na belkach wiązarowych
ani na elementach podłużnych ram stolcowych.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Wprowadzone zostały podczas późniejszych napraw
i remontów konstrukcji. Występują kute klamry
ciesielskie oraz śruby i gwoździe wzmacniające połączenia krokwi z belkami wiązarowymi i jętkami.

kościół pw. narodzenia najświętszej marii panny

Skład gatunkowy drewna

Na podstawie badań dendrochronologicznych ustalono, że jedynym występującym gatunkiem drewna
w konstrukcjach więźb jest sosna pospolita (Pinus
sylvestris L.).

Badania dendrochronologiczne

Wykonane badania próbek pozwoliły na jednoznaczne ustalenie daty ścinki drzew konstrukcji
nad prezbiterium na późną jesień 1713 r. bądź
sezon jesienno-zimowy przełomu roku 1713 i 1714.
W konstrukcji użyto również pojedyncze elementy
pochodzące ze ścinki w sezonie jesienno-zimowym
lat 1686/1687. oraz w 1712 r.
Natomiast w konstrukcji nad nawą znajduje
się drewno ścięte w sezonie jesienno-zimowym
1713/1714 r. oraz w latach 1724–1725 i 1728 r.

141 ■ Widok konstrukcji nad prezbiterium kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

Remonty i naprawy konstrukcji.
Stopień zachowania autentycznej substancji

Brak jest jakichkolwiek informacji źródłowych
dotyczących prowadzenia prac remontowych konstrukcji więźb dachowych kościoła w ciągu XVIII
i XIX w. Na ich prowadzenie (zapewne w XIX w.)
wskazują jednak istniejące naprawy zniszczonych
końcówek belek wiązarowych i krokwi, wykonane
tradycyjnymi metodami ciesielskimi, poprzez odcięcie zniszczonego odcinka elementu oraz jego uzupełnienie z zastosowaniem połączenia ciesielskiego
na nakładkę, wzmocnioną dodatkowo połączeniami
śrubowymi lub płaskownikami łączonymi z drewnem przy użyciu kutych gwoździ. Naprawy takie
występują zarówno w wiązarach nad nawą (głównie przy północnej ścianie szczytowej), jak i nad
prezbiterium.
W wyniku działań II wojny światowej zniszczeniu uległa blisko połowa konstrukcji dachowej nad
południową częścią nawy kościoła wraz z sygnaturką.
Brakującą część konstrukcji dachu uzupełniono już
w 1945 r., z powtórzeniem układu konstrukcyjnego
oryginalnych wiązarów. Podczas prac zapewne rozebrano zachowaną część konstrukcji oraz ponowne ją
zestawiono z zastosowaniem elementów pochodzących z różnych wiązarów, o czym świadczyć może

142 ■ Układ ramy stolcowej nad prezbiterium kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

przemieszany system numeracji ciesielskimi znakami
montażowymi. Zrekonstruowano również część
zniszczonych elementów i dokonano bieżących
napraw więźby nad prezbiterium kościoła.
Ostatni remont generalny konstrukcji miał miejsce w 2007 r., przeprowadzono naprawę mocno
zniszczonej już konstrukcji (zwłaszcza w obrębie
północnej połaci dachu nad prezbiterium, gdzie
zniszczeniu uległa część belek kulawek, krokwi
i łączących je mieczy stopowych), połączoną z jej
impregnacją oraz wymianą pokrycia dachowego.
Literatura: Kościoły 1956; Kościoły 1982; Luft 1980; Mączyński D., Warchoł 2007; Pankiewicz 1997; Przesunięcie 1965;
Szczepański, brw.
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143 ■ Widok dzwonnicy i kościoła pw. św. Józefa na Tarchominie
od strony frontowej, fot. autor
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Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
przy ul. Mehoffera na Tarchominie

Datowanie konstrukcji:
Prezbiterium – 1730 (d)
Nawa – 1738 (d)

Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się zapewne
w początkach XVI w. Jej poświadczeniem może
być data „1518” znajdująca się na jednej z cegieł
wmurowanych w zewnętrzną ścianę prezbiterium.
Budowla ukończona została prawdopodobnie około
połowy XVI w., w kształcie zbliżonym do obecnego.
Świątynię wzniesiono na niewielkim pagórku, aby
zabezpieczyć ją przed wylewami Wisły.
W XVII w. w czasie wojen szwedzkich kościół
został ograbiony, a w następnych latach niszczał
opuszczony i pozbawiony opieki. Dopiero nabycie
w początku XVIII w. dóbr tarchomińskich przez
Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego dało możliwość przeprowadzenia remontu budynku, który wykonany został w latach 20. i 30. XVIII w.
W efekcie prowadzonych prac dobudowano do
budynku zakrystię, kruchtę i skarbiec, a przed
elewacją frontową wzniesiono wolno stojącą bramo-dzwonnicę. Sam kościół otynkowano od zewnątrz
i przykryto nowym dachem, zwieńczonym wieżyczką na sygnaturkę. We wnętrzu wybudowano
nowy chór muzyczny i położono nowy strop.
Podczas prac w całości wymienione zostały dawne
więźby dachowe, zastąpione istniejącymi do dzisiaj
konstrukcjami stolcowymi, pochodzącymi nad prezbiterium z 1730 r. (d), a nad nawą z 1738 r. (d). Na
podstawie analizy architektonicznej zachowanych
więźb dachowych wnioskować można, że pomimo
pobieżnego podobieństwa, obie konstrukcje wykonane zostały przez inne warsztaty ciesielskie, przy
zastosowaniu indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych i ciesielskich.

W latach 1894–1898 przeprowadzono gruntowne
prace remontowe świątyni, w trakcie których
naprawiono tynki zewnętrzne, wykonano nową
posadzkę i odnowiono wnętrze. Kolejne remonty
miały miejsce w latach 1909–1912 i 1919–1935.
Dokonano wówczas regotyzacji bryły kościoła
pod kierunkiem architektów Stefana Szyllera oraz
Stanisława Marzyńskiego. W pierwszym etapie prac
odremontowano pokrycie dachowe i konstrukcję
dachową, wprowadzając m.in. charakterystyczne
nadciągi belek stropowych w nawie i prezbiterium
kościoła. Prawdopodobnie również wówczas wykonano konstrukcję nowej wieżyczki na sygnaturkę.
Projektowano też rozbudowę kościoła o kaplicę
i wieżę, jednakże projekt sporządzony przez Szyllera
nie został ostatecznie zrealizowany. W drugim etapie
prac, w latach 1919–1935, odsłonięto ceglaną elewację
kościoła wraz z detalami architektonicznymi ścian
i szczytów oraz przebudowano wnętrze nawy i prezbiterium. Pozostałością po prowadzonych wówczas
pracach są zachowane na poddaszu wzmocnienia
stropów w postaci wieszarów dwuwieszakowych
w nawie i prezbiterium kościoła, a od strony wnętrza
kościoła podwieszony do pierwotnych belek wiązarowych nowy strop kasetonowy126.
W okresie powojennym prowadzone były dalsze
prace przy zabezpieczaniu stanu technicznego świątyni, m.in. w 1983 r. dach kościoła pokryty został
nową blachą miedzianą.
Budynek kościoła nakrywają dwa niezależne
dachy przedzielone murowaną ścianą szczytową,
dwuspadowy nad nawą oraz dwuspadowy z trójspadowym zamknięciem nad prezbiterium. Dach nad
126 Dokumentacja projektowa remontu znajduje się w zbiorach
Muzeum Warszawy, sygn. MHW 37/M i MHW 38/M.
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◀ 144 ■ Rozwarstwienie chronologiczne stanu istniejącego konstrukcji

dachowych kościoła pw. św. Józefa na Tarchominie, skala 1:150, oprac.
autor
◀ 145 ■ Rekonstrukcja XVIII-wiecznego stanu konstrukcji dachowych
kościoła pw. św. Józefa na Tarchominie, przekroje poprzeczne
i podłużne, skala 1:150, oprac. autor

prezbiterium jest nieco węższy i posiada nieznacznie
niższą kalenicę od dachu nad nawą kościoła. W części
południowej dachu nad nawą znajduje się wieżyczka
sygnaturki. Budynek nie jest orientowany w kierunku wschód-zachód, elewacją frontową zwrócony
jest na północ127.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 13,50 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 11,23 m
Wysokość wiązara: 7,15 m

Zastosowana konstrukcja jest więźbą jednojętkową,
stolcową, o stolcach leżących w jednej, dolnej kondygnacji. Zbudowana została z 14 wiązarów i składa
się na nią usytuowanych naprzemiennie po siedem
wiązarów pełnych oraz niepełnych. Jedynie w części
południowej pomiędzy dwoma ostatnimi wiązarami pełnymi znajdują się nie jeden, a dwa wiązary
niepełne, między które wbudowana jest drewniana
konstrukcja sygnaturki.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej będącej zarazem belką stropową, dwóch
krokwi, jętki, dwóch stolców leżących wraz z rozporem usytuowanym bezpośrednio pod jętką, dwóch
mieczy poprzecznych łączących stolce z rozporem
oraz w górnej kondygnacji dwóch zastrzałów, biegnących pionowo od jętki do krokwi.
Wiązar niepełny
Składa się z belki wiązarowej, dwóch krokwi, jętki
i analogicznych do wiązarów pełnych zastrzałów
w górnej kondygnacji, biegnących od jętki do krokwi.
127 Taka orientacja kościoła mogła być spowodowana lokalizacją
budynku na terenach zalewowych w bezpośredniej bliskości
Wisły oraz próbą jego ochrony przed naporem wody podczas
powodzi.
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146 ■ Widok dachów kościoła od strony prezbiterium, fot. autor

Ramy stolcowe
Występują dwie podłużne ramy o stolcach leżących, zlokalizowane w dolnej kondygnacji więźby.
Składają się ze stolców wraz z rozporem i mieczami
w każdym wiązarze pełnym oraz usztywniających je
w kierunku podłużnym płatwi połaciowych umiejscowionych pod jętką, wraz z ryglami występującymi
pomiędzy stolcami. Stolce oparte są bezpośrednio na
belkach wiązarowych oraz na niewielkich, wtórnie
dodanych podwalinkach ułożonych na belkach
i wciętych w stolce.
W wiązarach niepełnych, pomiędzy elementami
poziomymi ramy występują pionowe słupki, mające
za zadanie usztywnić ramę i zapobiegać wypaczaniu
się elementów poziomych. Zlokalizowane są w osi
krokwi i zbudowane z dwóch odcinków przedzielonych ryglem. Dolne, wtórnie dodane słupki,
oparte są na belkach wiązarowych oraz podwalince
i biegną do rygla nierównolegle do linii krokwi.
Utworzona w ten sposób przestrzeń pomiędzy
krokwią a słupkiem wypełniona jest dodatkowym
elementem o kształcie trójkątnego klina. Górny słupek usytuowany jest równolegle do linii przebiegu
krokwi. Słupki górne są przewiązane z elementami
poziomymi za pomocą złącz ciesielskich (kołkowanych od strony krokwi), zostały więc wykonane na
pewno łącznie z całością konstrukcji więźby.
Pomiędzy skrajnymi wiązarami pełnymi od strony
północnej i południowej zamiast górnych odcinków
pionowych słupków występują pojedyncze zastrzały,
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147 ■ Widok ogólny konstrukcji nad nawą kościoła, fot. M. Warchoł,

148 ■ Elementy bocznej ramy stolcowej i wzmocnień wieszarowych
konstrukcji nad nawą, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

biegnące po stronie północnej od rygla do płatwi połaciowej i po stronie południowej od stolca do rygla.
Obecnie pomiędzy istniejącą konstrukcję wbudowane zostały wtórne wzmocnienia wieszarowe
stropów.

usytuowanych bezpośrednio pod jętką, dwóch
mieczy poprzecznych łączących stolce z rozporem,
dwóch zastrzałów w górnej kondygnacji, biegnących pionowo od jętki do krokwi oraz w górnej
kondygnacji pojedynczego wieszaka, powiązanego
z jętką za pomocą pary krótkich zastrzałów. Cechą
charakterystyczną występującej tu niewielkiej
konstrukcji wieszakowej jest powiązanie wieszaka
i ramy wieszakowej z pozostałymi elementami wiązara jedynie za pośrednictwem krótkich zastrzałów,
bez wyparcia wieszaka krokwiami w kalenicy.

D. Mączyński

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 9,25 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 9,75 m
Wysokość wiązara: 6,70 m
Jest to więźba jednojętkowa, mieszana, stolcowo-wieszarowa, o stolcach leżących w dolnej kondygnacji, powiązana z niewielką ramą wieszakową
w górnej kondygnacji. Nad prezbiterium konstrukcja więźby zbudowana jest z dziewięciu wiązarów
i składa się na nią usytuowanych naprzemiennie pięć
wiązarów pełnych oraz cztery niepełne. Skrajny wiązar pełny od strony południowej jest w górnej części
wiązarem kulawkowym, ze względu na poprzeczne
połacie dachu na zamknięciu prezbiterium. Konstrukcja trójbocznego zamknięcia prezbiterium zbudowana jest z krokwi narożnych opartych dołem na
belkach kulawkach oraz w kalenicy na krokwiach
ostatniego wiązara niepełnego.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej będącej zarazem belką stropową, dwóch krokwi, jętki, dwóch stolców leżących wraz z rozporem

Wiązar niepełny
Składa się z belki wiązarowej, dwóch krokwi, jętki
i analogicznych do wiązarów pełnych zastrzałów
w górnej kondygnacji, biegnących od jętki do
krokwi.
Ramy stolcowe
Tak samo jak w konstrukcji więźby nad nawą, nad
prezbiterium występują dwie podłużne ramy o stolcach leżących, zlokalizowane w dolnej kondygnacji
więźby. Składają się ze stolców wraz z rozporem
i mieczami w każdym wiązarze pełnym oraz usztywniających je w kierunku podłużnym płatwi stopowych i połaciowych wraz z ryglami występującymi
pomiędzy stolcami. Stolce oparte są na płatwi stopowej oraz na niewielkich, wtórnych podwalinkach,
ułożonych na belkach i wciętych w stolce.
W kierunku podłużnym, od płatwi stopowej
poprzez rygiel do płatwi połaciowej, biegną dwa
symetryczne zastrzały. Dodatkowo pomiędzy płat-
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Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są metodami tradycyjnymi przez darcie i ociosanie
oraz cięcie większych elementów piłą
ręczną na „półdrzewa” i „drzewa krzyżowe”.
Otwory pod połączenia konstrukcji w zamkach ciesielskich na kołki wywiercone są za
pomocą świdra. Kołki obrobione są ręcznie
i posiadają przekrój kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

149 ■ Widok konstrukcji nad prezbiterium kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

wią stopową a ryglem, tak jak nad nawą, w wiązarach niepełnych występują zlokalizowane na osi
krokwi, wtórnie dodane pionowe słupki, oparte
na płatwi stopowej oraz niewielkiej podwalince
i biegnące nierównolegle w stosunku do linii krokwi. Utworzona w ten sposób przestrzeń pomiędzy
krokwią a słupkiem wypełniona jest dodatkowym
elementem o kształcie trójkątnego klina.
Rama wieszakowa
Składa się z pięciu wieszaków (z których skrajny od
strony południowej występuje jedynie fragmentarycznie) powiązanych w płaszczyźnie wiązara z jętką
za pomocą dwóch krótkich zastrzałów. W kierunku
podłużnym rama składa się z podwaliny ułożonej
na jętkach i usztywnionej zastrzałami w kształcie
krzyży św. Andrzeja oraz ciągłym ryglem wiążącym
zastrzały z wieszakami. Cechą charakterystyczną
ramy jest jej powiązanie z wiązarami wyłącznie
za pomocą zastrzałów wieszaka (wieszak jedynie
dochodzi do połączenia krokwi w kalenicy, ale nie
jest z nimi powiązany). W efekcie zastosowania
takiego rozwiązania bardzo iluzoryczne wydaje się
usztywnienie wiązarów w kierunku podłużnym,
a tym samym sens budowy samej konstrukcji ramy
wieszakowej.
Obecnie pomiędzy istniejącą konstrukcję wbudowane zostały wtórne wzmocnienia wieszarowe
stropów.
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Wiązary
Krokwie wpuszczone są w belki wiązarowe
– prawdopodobnie na czop; połączenie krokwi w kalenicy: nad nawą – na zwidłowanie
połączone kołkiem, nad prezbiterium – na
nakładkę połączoną kołkiem; jętki z krokwiami – na
czop; zastrzały górnej kondygnacji z krokwiami – na
nakładkę połączoną kołkiem, z jętką – na jaskółczy
ogon połączony kołkiem.
Ramy stolcowe
Połączenia odcinków płatwi stopowych i pośrednich
(składających się z dwóch odcinków nad nawą) – na
nakładkę; stolce leżące z belką wiązarową nad nawą
oraz płatwią stopową nad prezbiterium – na czop;
stolec z rozporem – na czop z kołkiem; miecze ze
stolcem i rozporem – na nakładkę połączoną jednym
bądź dwoma kołkami; płatew połaciowa i rygiel
ze stolcem – na nakładkę, z pionowymi słupkami
w nawie – na nakładkę z kołkiem; zastrzały z płatwią połaciową i ryglem – na nakładkę z kołkiem,
z płatwią stopową w prezbiterium – na nakładkę;
podwalinka ze stolcami i pionowymi słupkami – na
zacios.
Rama wieszakowa
Wszystkie połączenia elementów konstrukcyjnych
ramy wieszakowej wykonane są na nakładki z kołkiem, poza połączeniem zastrzałów w krzyżu św.
Andrzeja wykonanym na nakładkę bez kołka.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Więźba posiada zachowany, kompletny system ciesielskich znaków montażowych dla elementów tworzących konstrukcję wiązarów nad nawą kościoła.
Dla konstrukcji nad prezbiterium zachowały się
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150 ■ Elementy wiązarów i ramy wieszakowej konstrukcji nad
prezbiterium kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

151 ■ Szczegół konstrukcji ramy stolcowej nad nawą kościoła,
fot. autor

wyłącznie pojedyncze znaki, odmienne niż w nawie,
stwarzające jednak możliwość rekonstrukcji całego
systemu.
Natomiast nie odnaleziono oznaczeń montażowych na podłużnych ramach stolcowych (z wyjątkiem elementów tworzących wiązary pełne i oznaczonych znakami należącymi do numeracji wiązarów).
Poza pojedynczymi oznaczeniami występującymi na
zastrzale wieszaka nie odnaleziono również znaków
montażowych na elementach ramy wieszakowej
w prezbiterium.
Wiązary nad nawą
Występują dwa systemy oznaczeń: dla elementów
tworzących kolejne wiązary oraz oddzielnie dla
wiązarów pełnych. Znaki montażowe występują
na wszystkich elementach tworzących wiązar, zlokalizowane są na krokwiach w pobliżu jętki, na

zakończeniu jętki przy krokwi po stronie wschodniej
oraz na zastrzale górnej kondygnacji przy jętce. Nie
odnaleziono oznaczeń na belkach wiązarowych.
Znaki umieszczone są po stronie północnej
poszczególnych elementów. Wykonano je poprzez
nacięcia w drewnie za pomocą dłuta ciesielskiego.
Numeracja odpowiada kolejnym wiązarom i jest
ciągła od 1 do 14, licząc narastająco od ściany szczytowej północnej. Ze względu na niewielką liczbę
wiązarów i elementów tworzących konstrukcję
brak jest rozróżnienia znaków na stronę wschodnią
i zachodnią, tak że analogiczne elementy (krokwie
i zastrzały górnej kondygnacji) posiadają jednakowe
oznaczenia.
Zastosowane znaki odpowiadają cyfrom rzymskim z użyciem czterech kresek dla oznaczenia liczby
cztery.
Wiązary pełne posiadają własną numerację elementów poprzecznych ramy stolcowej. Oznaczenia
występują na stolcu przy płatwi, na zakończeniu
rygla wyłącznie po stronie wschodniej oraz na mieczach. Znaki umieszczone są po stronie północnej
poszczególnych elementów. Wykonano je poprzez
nacięcia w drewnie za pomocą dłuta ciesielskiego.
Numeracja odpowiada kolejnym wiązarom i jest ciągła od 1 do 7, licząc narastająco od ściany szczytowej
północnej.
Numeracja wiązarów pełnych posiada rozróżnienie na elementy znajdujące się po stronie zachodniej
i wschodniej. Są to oznaczenia odpowiadające cyfrom
rzymskim z dodatkowymi trójkątnymi nacięciami
po stronie wschodniej. Jedynie cyfra 3 po stronie
wschodniej wykonana jest w sposób niestandardowy,
składa się z trzech kresek, z których pierwsza posiada
trójkątne nacięcie, a dwie pozostałe połączone są
kwadratowym wycięciem.
Wiązary nad prezbiterium
Oznaczenia zachowane są w stanie fragmentarycznym wyłącznie na kilku elementach. Wykonane
zostały kredką ciesielską (tzw. rudką bądź sangwiną)
i są obecnie bardzo słabo widoczne. Oznaczenia
zachowane na elementach 3., 5. i 7. wiązara dają jednak możliwość rekonstrukcji całego systemu. Został
on podzielony na część wschodnią i zachodnią konstrukcji. Numeracja odpowiada kolejnym wiązarom
bez względu na to, czy są one pełne, czy niepełne
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ciesielskie wzmacniające połączenia krokwi
z belkami wiązarowymi i jętkami. Wiele
elementów stalowych w postaci klamer, podwieszeń i śrub rzymskich znajduje się również
w elementach konstrukcji wieszarowych,
wprowadzonych w trakcie remontów więźb
w 1. połowie XX w.

Skład gatunkowy drewna

Na podstawie badań dendrochronologicznych
ustalono, że jedynym występującym gatunkiem drewna w konstrukcjach więźb jest sosna
pospolita (Pinus sylvestris L.).

Badania dendrochronologiczne

152 ■ Wtórne wzmocnienia wieszarowe konstrukcji więźby nad nawą,

fot. M. Warchoł, D. Mączyński

i narasta od ściany południowej pomiędzy nawą
a prezbiterium. Po stronie wschodniej znak składa
się z odpowiedniej dla kolejnego wiązara liczby pionowych kresek, a po stronie zachodniej analogicznej
liczby iksów (X). Na stolcach i mieczach zastosowano
tzw. znaki pasowe o formie kresek przechodzących
przez dwa, a nawet trzy elementy, pomocne również
do prawidłowego pasowania elementów podczas
montażu.
Znaki powyższego systemu odnaleziono również
na zastrzałach wieszaka w górnej kondygnacji, co
oznacza, że wszystkie elementy poprzeczne oznaczone były przy użyciu jednego schematu.
Inne oznaczenia
Na jętce 14. skrajnego wiązara od strony południowej nawy znajduje się trudny do zinterpretowania
napis, będący najprawdopodobniej oznaczeniem
handlowym drewna bądź rozliczeniem ilości drewna
w związku z jego sprzedażą. Napis ten jest bardzo
zbliżony do oznaczenia odnalezionego na więźbie
kościoła Karmelitów Bosych przy ul. Krakowskie
Przedmieście. Pochodzi najprawdopodobniej z XIX
wieku i został wprowadzony na elemencie wymienionym podczas naprawy konstrukcji.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Wprowadzone zostały podczas późniejszych napraw
oraz remontów konstrukcji. Występują kute klamry
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Wykonane badania próbek pozwoliły na
jednoznaczne ustalenie daty ścinki drzew. Drewno
konstrukcji nad prezbiterium pochodzi ze ścinki
wykonanej późną jesienią 1729 r. bądź w sezonie
jesienno-zimowym 1729/1930 r. Natomiast nad nawą
ścinki drzew dokonano jesienią 1737 r. bądź w sezonie jesienno-zimowym przełomu lat 1737 i 1738.

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Więźby dachowe zachowane są w stanie prawie
kompletnym, posiadają większość oryginalnych
elementów konstrukcyjnych. Wymieniono jedynie
część krokwi oraz niektóre odcinki krokwi i belek
wiązarowych.
Brak jest jednoznacznych informacji mówiących
o remontach i naprawach konstrukcji w ciągu XVIII
i XIX w. Analiza konstrukcji wskazuje, że w tym
czasie mogły ulec wymianie niektóre końcówki
belek wiązarowych (naprawy wykonane tradycyjnymi metodami ciesielskimi) oraz pojedyncze
elementy wiązarów.
Więcej informacji posiadamy na temat remontów
wykonywanych w 1. połowie XX w. W latach
1909–1912 prowadzono m.in. remont dachu kościoła,
w trakcie którego wymieniono pokrycie na nową
dachówkę oraz wykonano nową konstrukcję
wieżyczki na sygnaturkę. W nawie i prezbiterium
kościoła dodano również charakterystyczne nadciągi
wieszarowe (dwa w nawie i jeden centralny w prezbiterium), do których podwieszono belki wiązarowe
konstrukcji stropu.

kościół pw. św. jakuba apostoła

Podczas kolejnego remontu w latach 1933–1935
do belek stropowych (wiązarowych) podwieszono
nowy, drewniany strop kasetonowy. Wówczas też
na potrzeby wzmocnienia stropu wykonano istniejące do chwili obecnej wieszary dwuwieszakowe,
znajdujące się na poddaszu kościoła w nawie i prezbiterium. W tym czasie mogły zostać naprawiane
również usztywnienia podłużne ram stolcowych
konstrukcji, w postaci pionowych słupków oraz
rygli. Ustrój ten miał za zadanie zapobiegać opuszczaniu się rygla, widocznemu m.in. w zachodniej
połaci dachu nad nawą. Wprowadzono wówczas
pionowe słupki poniżej rygla, oparte na podwalince
wciętej w poszczególne stolce, podtrzymujące rygle w wiązarach niepełnych. W trakcie remontu
zmieniono również nieznacznie konstrukcję zamknięcia prezbiterium, opierając krokwie zamknięcia
na krokwiach węzła kalenicowego ostatniego wiązara niepełnego, wycinając prawdopodobnie zniszczony górny odcinek wieszaka skrajnego wiązara

wschodniego, wraz z odcinkami rygla i zastrzałów.
Wskutek tych przekształceń bryła dachu prezbiterium uzyskała obecny kształt i mniejsze kąty nachylenia połaci dachowych zamknięcia prezbiterium od
południa.
Jakieś prace prowadzono również w okresie
powojennym, m.in. w 1983 r. wymieniono dawne
pokrycie dachu z dachówki ceramicznej na blachę
miedzianą, ułożoną na pełnym deskowaniu. W celu
wyrównania nieco opuszczonych połaci dachowych
zastosowano wówczas istniejące nakładki deskowe
większości krokwi. Brak jest jednak jakiejkolwiek
dokumentacji prowadzonych prac. W 1999 r.
więźba dachowa zakonserwowana została środkami
ognio- i grzybobójczymi.
Literatura: Berger 2002; Drzewiecki 2000; Dunin 1978;
Figauzer 2002; Grzybowski 1996; Jedlikowska, Mączyński D.
2014; Kościoły 1982; Krogulec 2009; Kunkel 2006; Mączyński D., Warchoł 2007; Omilanowska 1989; Omilanowska 1995;
Sołtan 2002.
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153 ■ Widok ogólny klasztoru i kościoła Wizytek pw. św. Józefa
przy Krakowskim Przedmieściu od strony frontowej, fot. autor
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Kościoły ss. Wizytek pw. św. Józefa
przy ul. Krakowskie Przedmieście

Datowanie konstrukcji:

Pierwszy kościół (obecnie część klasztoru) – 1663 (d)
Drugi kościół: nawa główna i prezbiterium – 1755
(d), nawy boczne – prawdopodobnie 1736 (d)
Wznoszenie pierwszych, murowanych zabudowań klasztoru i kościoła sióstr wizytek rozpoczęto
w latach 60. XVII w. Prace realizowano głównie
dzięki wsparciu finansowemu fundatorki klasztoru
w Warszawie, królowej Marii Ludwiki Gonzagi,
żony dwóch polskich królów z dynastii Wazów:
Władysława IV, a następnie Jana II Kazimierza.
Domniemanym projektantem klasztoru warszawskiego był architekt francuski Pichard (Chrościcki
1973, s. 25, za P. Bohdziewiczem). W trakcie prac
budowlanych realizowanych w latach 1664–1666
wzniesiono w całości wschodnie skrzydło klasztoru od strony Wisły, część wschodnią skrzydła
północnego oraz kościół, zajmujący pierwotnie
całość skrzydła południowego. Wygląd zewnętrzny
pierwszego kościoła nie jest niestety znany, zachowała się jedynie inwentaryzacja ukazująca jego rzut
przyziemia. Był to niewielki, jednonawowy budynek
z dobudowanym od północy chórem zakonnic oraz
rzędem kaplic od strony południowej.
Kościół przykrywał jednolity dach, o wspólnej
kalenicy dla wszystkich części zabudowań klasztornych. Konstrukcja dachowa nad całością budynków
początkowego etapu budowy klasztoru wzniesiona
została z drzew ściętych w latach 1662–1663. Do
budowy użyto drewna jodłowego i świerkowego,
sprowadzonego najprawdopodobniej drogą wodną
z Małopolski. W latach 1674–1682 istniejący zespół
klasztorny rozbudowano o skrzydło zachodnie
i brakującą część skrzydła północnego, korzystając
z usług architekta Łazarza Nolleta oraz przedsiębiorcy

budowlanego de Baluze (Chrościcki 1973, s. 30),
natomiast w 1687 r. skrzydło wschodnie klasztoru
przedłużono o ryzalit południowy.
Kolejne przekształcenia zespołu klasztornego
miały miejsce po wybudowaniu nowego, drugiego
kościoła, istniejącego do chwili obecnej. W kilku
etapach, w latach 1728, 1733 i 1736, istniejący budynek
klasztoru połączono z nowo zbudowanym budynkiem kościelnym. Około 1757 r. dawny kościół został
przebudowany na pomieszczenia klasztoru z dodaniem podziałów stropem na dwie kondygnacje.
Wprowadzone zostały również zmiany w istniejącej
konstrukcji dachowej. Od strony zachodniej zlikwidowano dawny szczyt kościoła, zastąpiony trzecią
połacią dachu, oraz przekształcono lub wykonano
od nowa konstrukcję nad dawnym, dużym chórem
zakonnic po stronie północnej.
Obecny kościół Wizytek pw. św. Józefa przy ul.
Krakowskie Przedmieście w Warszawie wznoszony
był w dwóch etapach w latach 1728–1736 oraz 1755–
1764. W pierwszym etapie, po nakryciu świątyni
dachem (z pokryciem z dachówki), budowa została
wstrzymana z powodu braku środków finansowych.
W październiku 1754 r. dach ten (prawdopodobnie
jedynie w zakresie dachu nad nawą główną i prezbiterium) wraz z drewnianą konstrukcją więźby
i stropu zawalił się, co zostało odnotowane w kronikach klasztoru. Prace budowlane podjęto ponownie
w 1755 r. Rozpoczęto je od budowy nowej konstrukcji dachu nad nawą główną i prezbiterium. Zapewne
w tym czasie wykonano również żelazne ściągi spinające ściany nawy głównej, widoczne dzisiaj pomiędzy sklepieniami i konstrukcją więźby dachowej.
W następnych latach dokończono szczyt zachodni
i fasadę kościoła oraz wykonano nowe sklepienia
ceglane. Ich ciężar (nieprzewidziany w pierwotnym
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◀ 154 ■ Przekroje poprzeczne, przekrój podłużny oraz szczegóły

zawieszenia i połączenia mieczy z krokwiami więźby dachowej
pierwszego kościoła Wizytek (obecnie klasztoru) przy Krakowskim
Przedmieściu, skala 1:150, 1:15, oprac. autor

projekcie) spowodował konieczność dodatkowego
wzmocnienia zbyt słabych ścian kościoła, które
wykonano w 1765 r., dobudowując w elewacjach
bocznych masywne przypory. Wbudowanie przypór
spowodowało również zmiany w konstrukcji więźb
naw bocznych, polegające na likwidacji części ich
drewnianych elementów konstrukcyjnych.
W XIX stuleciu prowadzono kilka remontów
kościoła, z których najpoważniejszy miał miejsce
w latach 1840–1847. Prace remontowe, finansowane
częściowo z funduszów państwowych, realizowane
były pod kierunkiem architekta Henryka Marconiego. Dokonano wówczas generalnej naprawy
częściowo już zniszczonej konstrukcji więźby
dachowej nad nawą główną i nad nawami bocznymi.
Kolejne prace remontowe obejmujące dach i wnętrze świątyni prowadzone były również w latach
1884–1885.
W czasie II wojny światowej kościół i klasztor
szczęśliwie ocalały, mimo że w tym rejonie Warszawy
toczyły się ciężkie walki, a okupant metodycznie
zniszczył większość sąsiedniej zabudowy.
W okresie powojennym przeprowadzono prace
przy więźbie budynku kościoła, w ramach generalnej naprawy obiektu w latach 1954–1958. Ostatnie,
generalne remonty konstrukcji dachowych nad
kościołem i klasztorem, połączone z wymianą pokrycia dachowego na dachówkę, wykonano w latach
2007–2008.
Południowe skrzydło budynku klasztoru nakryte
jest dachem dwuspadowym, z dodatkową połacią
w miejscu dawnego szczytu kościoła. Natomiast
kościół posiada główny dach o jednej kalenicy, dwuspadowy nad nawą główną, przechodzący w trójspadowy nad prezbiterium. Różnicę w kącie nachylenia
połaci dachu nad prezbiterium i nad nawą główną,
wynikającą z niewielkiego zróżnicowania szerokości obu części, wytracono na deskowaniu połaci
w taki sposób, że z większej odległości dach sprawia
wrażenie równego na całej długości. Nad nawami
bocznymi znajdują się osobne dachy pulpitowe,
poprzedzielane konstrukcjami murowanych przypór
nawy głównej.

155 ■ Widok ogólny konstrukcji dachu pierwszego kościoła (obecnie
klasztoru), fot. M. Warchoł

156 ■ Widok górnej części więźby pierwszego kościoła (obecnie
klasztoru), fot. autor

Charakterystyka konstrukcji nad
południowym skrzydłem klasztoru
(pierwszym kościołem)
Główne wymiary:
Długość: 18,25 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 13,00 m
Wysokość wiązara: 7,90 m
Konstrukcja dachu pierwotnego kościoła stanowi
wydzieloną część konstrukcji obecnego, południowego skrzydła klasztoru. Jest to więźba dwujętkowa
o układzie storczykowym, z ramą storczykową zlokalizowaną ponad dolną jętką, ze storczykami o niepełnej długości, wypartymi krokwiami w kalenicy
oraz zawieszonymi jedynie na górnej jętce. Całość
konstrukcji składa się obecnie z 17 wiązarów (czterech pełnych i 13 niepełnych), natomiast pierwotnie
zbudowana była z 23 wiązarów (pięciu pełnych
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odcinkowych w dwóch kondygnacjach oraz krzyżujących się zastrzałów powiązanych z obydwoma
ryglami.
Ramy stolcowe
Występujące w dolnej kondygnacji konstrukcji ramy
stolcowe są wtórnym wzmocnieniem pierwotnego
układu konstrukcyjnego więźby. Są to ramy o stolcach stojących, dwie boczne ramy posiadają płatwie
powiązane ze stolcami symetrycznymi mieczami.

157 ■ Elementy usztywnień górnej ramy storczykowej konstrukcji
dachu pierwszego kościoła (obecnie klasztoru), fot. autor

i 17 niepełnych). Pięć skrajnych wiązarów zostało
usuniętych w trakcie prac związanych z adaptacją
kościoła na klasztor, w ich miejscu znajduje się obecnie zachodnia połać dachu budynku. Usztywnienie
podłużne konstrukcji stanowi rama storczykowa
w górnej kondygnacji konstrukcji oraz trzy ramy
stolcowe w dolnej kondygnacji, dwie boczne podtrzymujące miecze przy ich połączeniu z krokwiami
oraz centralna rama, zlokalizowana na osi konstrukcji
i górnej ramy storczykowej.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: dwóch krokwi
wraz z belkami kulawkami położonymi na koronie
muru i łączącymi je zastrzałami stopowymi, dwóch
jętek, storczyka oraz czterech mieczy łączących
w dwóch kondygnacjach dolną jętkę z krokwiami.
Zastrzały wzmacniające węzeł stopowy konstrukcji
postawione są na belce stropowej osadzonej bezpośrednio w murach kościoła oraz obniżonej względem
korony murów budynku.
Wiązar niepełny
Składa się z analogicznych elementów jak wiązar
pełny, z wyjątkiem storczyka.
Rama storczykowa
Konstrukcja więźby usztywniona jest w kierunku
podłużnym ramą storczykową, składającą się ze storczyków w wiązarach pełnych zawieszonych na krokwiach w kalenicy i górnej jętce oraz połączonych
z dolną jętką kołkowanym złączem czopowym, rygli
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Charakterystyka konstrukcji nad nawą
główną i prezbiterium kościoła
Główne wymiary:
Długość: 34,10 m
Rozpiętość belki wiązarowej nad nawą: 11,20 m
Rozpiętość belki wiązarowej nad prezbiterium: 10,60 m
Wysokość wiązara: 6,05 m
Nad nawą główną i prezbiterium kościoła znajdują
się dwie więźby, ściśle ze sobą powiązane pod
względem konstrukcji i układu (ze względów
opisowych w dalszej części pracy traktowane będą
jako jedna konstrukcja). Są to więźby dwujętkowe,
dwustolcowe, których wiązary pełne są dodatkowo
wzmocnione parą zastrzałów biegnących od belki
wiązarowej do dolnej jętki oraz ryglem pomiędzy
stolcami. Cała konstrukcja składa się z 33 wiązarów
(ośmiu pełnych i 25 niepełnych), z czego nad nawą
główną znajduje się 26 wiązarów (siedem pełnych
i 19 niepełnych), a nad prezbiterium siedem wiązarów (jeden pełny, sześć niepełnych, z których cztery
posiadają jedynie krokwie kulawki). Usztywnienie
podłużne konstrukcji stanowi układ dwóch ram
stolcowych, wspólnych zarówno dla nawy, jak i prezbiterium. Więźba prezbiterium posiada dodatkowo
poprzeczną ramę stolcową, zlokalizowaną na zakończeniu ram podłużnych, której płatew podpiera krokwie kulawki wschodniej, trójkątnej połaci dachu.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej, dwóch krokwi, dwóch jętek rozmieszczonych
na dwóch poziomach, rygla pomiędzy stolcami oraz
dwóch zastrzałów biegnących od belki wiązarowej
do jętki dolnej, nierównolegle w stosunku do linii
nachylenia krokwi. Do krokwi w dolnych częściach

kościoły ss. wizytek pw. św. józefa

przybito niewielkie przypustnice. Wiązary oparto
na ścianach podłużnych kościoła za pośrednictwem
namurnic. Przestrzenie pomiędzy końcówkami belek
wiązarowych wypełniono cegłą ceramiczną, pełną,
układaną na zaprawie wapiennej.

158 ■ Widok dachów kościoła Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

Charakterystyka konstrukcji nad nawami
bocznymi kościoła

Wiązar niepełny
Składa się z belki wiązarowej, dwóch krokwi i dwóch
jętek rozmieszczonych na dwóch poziomach.

Główne wymiary:
Długość: 25,70 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 5,20 m
Wysokość wiązara: 3,00 m

Ramy stolcowe
Konstrukcje więźby nad nawą główną i prezbiterium
są usztywnione w kierunku podłużnym dwiema
ramami stolcowymi, składającymi się z podwaliny
ciągłej (wykonanej z długich elementów ułożonych
na belkach wiązarowych, łączonych ze sobą na
nakładkę i kołkowanych), stolców, zastrzałów w formie krzyży św. Andrzeja oraz płatwi.
Nad prezbiterium poprzeczna rama stolcowa wyposażona jest w podwalinę odcinkową (na której
postawiony jest środkowy stolec), zastrzały i płatew.
Ostatnia belka wiązarowa przy ścianie wschodniej
posiada belki kulawki, które stanowią miejsca zamocowania dla krokwi kulawek połaci wschodniej dachu.

Nad nawami bocznymi kościoła znajdują się dwie
analogiczne więźby dachów jednospadowych, stolcowe, z ramą stolcową zlokalizowaną przy ścianie
nawy głównej budynku. Konstrukcje składają się
z ośmiu wiązarów pełnych oraz 14 niepełnych, z których pięć wiązarów posiada ciągłą belkę wiązarową,
a dziewięć – belkę kulawkę wspierającą krokiew.
Kulawki te połączone są z podłużnym wymianem,
znajdującym się pomiędzy belkami wiązarowymi
w wiązarach pełnych. Sytuacja taka spowodowana
jest występowaniem trzech wysklepków sklepienia
naw bocznych, wchodzących w przestrzeń poddasza.
Dodatkowo przestrzeń ta podzielona jest również
murowaną konstrukcją przypór, zlokalizowanych
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w przestrzeni pomiędzy wysklepkami sklepienia.
Od strony zachodniej znajdują się wejścia na poddasze, zmieniające nieznacznie rytmiczny układ
konstrukcji.
Więźby posiadają liczne, widoczne uzupełnienia
oraz naprawy, a część elementów jest wtórnie użyta
z innych konstrukcji, być może jest to efekt naprawy
uszkodzeń spowodowanych zawaleniem się konstrukcji więźby nad nawą główną i prezbiterium.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej opartej na namurnicy (obmurowanej do
poziomu belki), krokwi, zastrzału pomiędzy krokwią
a belką wiązarową oraz stolca zlokalizowanego przy
ścianie nawy głównej.
Wiązar niepełny
Występują dwa typy wiązarów niepełnych. Pomiędzy
wysklepkami sklepienia znajdują się wiązary posiadające ciągłą belkę wiązarową oraz krokiew połączoną
z nią za pomocą zastrzału, analogicznie do wiązarów
pełnych. Natomiast w wiązarach nad wysklepkami
sklepienia krokwie zaczopowane są dołem w krótkiej
belce kulawce, połączonej następnie z wymianem.
Ramy stolcowe
Usztywnienie podłużne konstrukcji stanowi
jedna rama stolcowa, zlokalizowana przy murze
rozdzielającym nawę główną od bocznych. Rama
ta zbudowana jest ze stolców w każdym wiązarze
pełnym, postawionych na podwalinie odcinkowej
położonej na belkach wiązarowych (wyłącznie
pomiędzy wysklepkami sklepienia) oraz zwieńczonych płatwią, na której oparte są krokwie. Pomiędzy
stolcami, mniej więcej w połowie wysokości ramy,
znajdują się rygle. Konstrukcja ramy usztywniona
jest dodatkowo zastrzałami, biegnącymi od stolca,
poprzez rygiel do płatwi, znajdującymi się jedynie w segmentach konstrukcji nad wysklepkami
sklepienia.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji więźby nad klasztorem jak
i kościołem obrobione są metodami tradycyjnymi
przez ociosanie oraz przepiłowanie piłą ręczną.
W konstrukcji nad klasztorem występują głównie
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elementy wykonane z drzewa przepołowionego
piłą ręczną na pół- i ćwierćdrzewa, natomiast nad
kościołem głównie z drzewa pełnego. Otwory pod
połączenia konstrukcji w zamkach ciesielskich na
kołki, wywiercone są za pomocą świdra ręcznego
i posiadają średnicę ok. 30 mm. Kołki obrobione
są ręcznie i posiadają przekrój kwadratowy oraz
ośmioboczny.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Wiązary nad klasztorem (dawnym kościołem)
Krokwie wpuszczone są w belki kulawki – na czop
pełny; krokwie z dolną jętką – na czop połączony
kołkiem, z górną jętką na nakładkę w jaskółczy ogon
połączony kołkiem; jętki i krokwie z górnymi mieczami – na nakładkę połączoną kołkiem, z dolnymi
mieczami – na wrąb kołkowany od strony czoła
miecza; zastrzały w stopie wiązara – na czop z belką
kulawką i na wrąb niekołkowany z krokwią; storczyk
z dolną jętką – na czop kołkowany, z górną jętką –
na przekładkę, z krokwiami na złącze wrębowe.
Rama storczykowa nad klasztorem (dawnym
kościołem)
Rygle ze storczykami – na czop bez kołka; zastrzały
z ryglami – na nakładkę w jaskółczy ogon połączoną
kołkiem, zastrzały pomiędzy sobą – na przekładkę
prostą połączoną kołkiem.
Wiązary nad nawą i prezbiterium kościoła
Krokwie wpuszczone są w belki wiązarowe prawdopodobnie na czop; rygle mocowane są w stolcach – na
czop połączony kołkiem; dolne jętki i krokwie – na
czop połączony kołkiem; górne jętki i krokwie – na
jaskółczy ogon połączony kołkiem; krokwie w kalenicy – na zwidłowanie połączone kołkiem; zastrzał
w dolnej części, przy belce wiązarowej – na czop,
przy stolcu i przy ryglu – na przekładkę połączoną
kołkiem, w jętce – na nakładkę w jaskółczy ogon
połączony kołkiem.
Ramy stolcowe podłużne nad nawą
i prezbiterium kościoła
Połączenia odcinków podwalin i płatwi – na
nakładkę połączoną kołkiem oraz na zamek prosty;
stolce wpuszczone są w podwalinę i płatew – na
czop; zastrzały zamontowane w podwalinie – na czop
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159 ■ Przekroje poprzeczne i podłużne konstrukcji nad nawą główną,
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

prezbiterium i nawami bocznymi kościoła Wizytek przy Krakowskim
Przedmieściu, skala 1:150, oprac. autor
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160 ■ Widok ogólny konstrukcji nad nawą główną i prezbiterium
kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

i w płatwi – na nakładkę w jaskółczy ogon połączony
kołkiem; belki wiązarowe i podwaliny ram stolcowych – na wrąb krzyżowy.
Rama stolcowa poprzeczna w prezbiterium
kościoła
Stolce wpuszczone są w podwalinę i płatew – na
czop; dolne i górne końce zastrzałów zamontowane
są w stolcu – na nakładkę w jaskółczy ogon połączony kołkiem.
Wiązary nad nawami bocznymi kościoła
Krokwie z belkami wiązarowymi, zastrzały z belkami
i krokwiami oraz kulawki z wymianem i wymiany
z belkami wiązarowymi wiązarów pełnych – na czop
bez kołka; krokiew z płatwią ramy stolcowej – na
zacios.
Ramy stolcowe nad nawami bocznymi kościoła
Połączenia stolców z płatwią i podwaliną – na czop
bez kołka; stolców z ryglami – na czop z kołkiem;
zastrzałów ze stolcami, ryglami i płatwią – na
nakładkę z kołkiem.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Więźba nad klasztorem posiada oznaczenia kreskowe oraz trójkątne nacięcia zlokalizowane na
znaku. Występują dwa systemy znaków, osobny dla
elementów wiązarów oraz dla ramy storczykowej.
Na elementach wiązarów znaki oznaczają kolejny
wiązar konstrukcji bez rozróżnienia na wiązary pełne
i niepełne. Oznaczenia są obecnie przemieszane pod

względem kolejności numerów, co może sugerować
demontaż i ponowny montaż wiązarów bądź swobodne ich zestawianie w trakcie pierwotnego montażu. Na elementach wiązarów występują zarówno
oznaczenia kreskowe (strona północna konstrukcji),
jak i trójkątne nacięcia (po stronie południowej).
Elementy ramy storczykowej posiadają swój
własny system oznaczeń kolejnego zastrzału, znaki
występują na zastrzałach oraz ryglach w bezpośrednim sąsiedztwie złącza. Są to znaki kreskowe, wycinane, nawiązujące do cyfr rzymskich. Każdy z trzech
zachowanych segmentów więźby jest znaczony
oddzielnie i posiada oznaczenia zaczynające się od
cyfry I.
Więźba nad kościołem posiada zachowany, kompletny system ciesielskich znaków montażowych,
podzielony na symbole i numery związane z kolejnymi wiązarami oraz oddzielnie dla elementów składowych ram stolcowych. Wiązary pełne posiadają
dodatkową numerację w formie zwiększającej się
liczby płytkich, równoległych do siebie, krótkich
nacięć drewna, uzupełniającą ciągłą numerację
kolejnych wiązarów.
Zastosowany system znaków ciesielskich zróżnicowany jest na część północną i południową
konstrukcji. Poszczególne elementy wiązarów i ram
stolcowych znajdujące się po danej stronie posiadają
ten sam rodzaj oznakowania i kolejną numerację.
Wiązary nad nawą główną i prezbiterium
kościoła
Znaki montażowe występują przy końcach belek
wiązarowych, na dolnych częściach krokwi i zastrzałów, na końcach rygli wiązarów pełnych oraz na
powierzchniach jętek w pobliżu krokwi. W konstrukcji nad nawą główną kościoła umieszczono je
po stronie zachodniej, nad prezbiterium – po stronie
wschodniej poszczególnych elementów. Numeracja
odpowiada kolejnym wiązarom i jest ciągła od
1 do 29, licząc narastająco od ściany szczytowej
zachodniej.
Ramy stolcowe nad nawą główną
i prezbiterium kościoła
Rama stolcowa południowa i północna posiada oznaczenia montażowe na stolcach i zastrzałach (krzyżach
św. Andrzeja), umieszczone w dolnych partiach
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elementów od strony osi podłużnej poddasza. Na
stolcach występuje podwójne oznakowanie, określające numer kolejnego elementu ramy stolcowej
(umieszczony na powierzchni od strony osi podłużnej poddasza), jak i numer elementu w kolejnym

161 ■ Połączenia ciesielskie elementów ramy stolcowej nad nawą
kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

wiązarze (zlokalizowany na powierzchni równoległej
do osi poprzecznej poddasza). Numeracja odpowiada
kolejnym elementom ramy i jest ciągła od 1 do 25,
licząc narastająco od ściany szczytowej zachodniej.
Podwaliny ram stolcowych nad nawą główną
i prezbiterium kościoła
Stwierdzono również występowanie oznaczeń na
podwalinie ramy stolcowej północnej, ale ograniczają
się one do czterech pierwszych wiązarów (od strony
ściany szczytowej zachodniej) i nie są dalej kontynuowane. Formą odpowiadają znakom stosowanym na
pozostałych elementach ramy po stronie północnej.
Poprzeczna rama stolcowa na zakończeniu
prezbiterium kościoła
Posiada własną numerację elementów, występującą
również na krokwiach dachu nad ścianą szczytową.
Znaki znajdują się na stolcach i zastrzałach i dotyczą
wyłącznie elementów ścianki, dodatkowo na stolcach
znajdują się oznaczenia wiązarów pełnych (płytkie,
krótkie i równoległe do siebie nacięcia drewna).
Rodzaje znaków montażowych
Po stronie południowej poddasza nad nawą główną
stosowano oznaczenia odpowiadające cyfrom rzym-
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skim: I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII,
XIII, XIIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XVIIII, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXVIIII.
Po stronie północnej zastosowano oznaczenia
symboliczne, nawiązujące do układu cyfr rzymskich,
z dodatkowymi trójkątnymi nacięciami wyciętymi
dłutem, dotykającymi bokiem do linii.
Wyłącznie w wiązarach pełnych oznaczenia
powyższe są uzupełnione znakami w formie niewielkich, pionowych nacięć, których liczba odpowiada
numerowi kolejnego wiązara pełnego, poczynając
od „I” (1), do „IIIIIIIII” (9), licząc od strony zachodniej w kierunku wschodnim.
Poprzeczna ścianka stolcowa posiada znaki
w postaci cyfr rzymskich od I do III, umieszczone
na stolcach (uzupełnione oznaczeniami kolejnego
wiązara pełnego w postaci dziewięciu pionowych
nacięć) i od I do IIII na zastrzałach (licząc od strony
północnej do południowej), z tym że zachowane są
jedynie elementy oznaczone nr III i IIII. Na krokwiach występują oznaczenia odpowiadające numeracji stolca z dodatkowym nacięciem wykonanym
pod kątem ok. 45°.
Na kilku belkach wiązarowych oznaczenia nie są
widoczne. Być może znajdują się na obmurowanych
końcówkach belek.
Znaki montażowe wykonano prawdopodobnie
za pomocą szerokiego i wąskiego dłuta ciesielskiego.
Można zaobserwować deformację niektórych
znaków, powstałą w wyniku naturalnego procesu
wysychania niesezonowanego drewna użytego do
wykonania konstrukcji.
Nawy boczne kościoła
Znaki ciesielskie w konstrukcjach nad nawami
bocznymi zachowane są jedynie fragmentarycznie.
Istniejące oznaczenia kreskowe nawiązują do cyfr
rzymskich, zlokalizowane są na elementach wiązarów
oraz ramy podłużnej (stolcach, ryglach, zastrzałach).
Wobec wymiany wielu elementów brak jest możliwości ustalenia jednoznacznego systemu oznaczeń.
Inne oznaczenia
Na „XIII” elemencie ramy stolcowej (stolec) po
stronie północnej znajduje się czytelna data „1881”
wykonana czarną farbą.

kościoły ss. wizytek pw. św. józefa

kościoła jedynym występującym gatunkiem drewna
jest sosna pospolita (Pinus sylvestris L.).
Przeprowadzone badania nie potwierdziły więc
informacji zawartych w materiałach archiwalnych,
mówiących o wykonaniu więźby dachu kościoła
z modrzewia.

Badania dendrochronologiczne

162 ■ Szczegół konstrukcji ramy stolcowej nad nawą główną
i prezbiterium kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

163 ■ Widok konstrukcji nad nawą boczną kościoła, fot. autor

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

W konstrukcji nad kościołem występują pręty kute
o przekroju kwadratowym, płaskowniki, śruby i podkładki. Niektóre połączenia krokwi z belkami wiązarowymi wzmocniono, stosując klamry ciesielskie.
Do konstrukcji więźby podwieszono na metalowych
wieszakach ściągi metalowe, przebiegające równolegle do belek wiązarowych i zakotwione w podłużnych ścianach nawy głównej kościoła. Występują
także kotwy w formie ukośnie umocowanych płaskowników, z jednej strony obejmują one podwaliny
ram stolcowych, a z drugiej strony wmurowane są
w ściany podłużne nawy głównej kościoła.

Skład gatunkowy drewna

Na podstawie badań dendrochronologicznych ustalono, że w konstrukcji nad klasztorem zastosowano
drewno jodłowe (Abies alba), a w konstrukcji dachu

Badania miały na celu jednoznaczne określenie daty
wzniesienia konstrukcji dachów klasztoru i kościoła,
szczególnie wobec istniejących materiałów archiwalnych, mówiących o ewentualności wymiany więźby
kościoła podczas remontu w 1847 r.
Wykonane badania próbek konstrukcji nad południowym skrzydłem klasztoru pozwoliły na datowanie drzewa tej części więźby na lata 1662–1663.
Do budowy użyto drewno sprowadzone najprawdopodobniej drogą wodną z Małopolski, gdyż jodła
nie występuje w okolicach Warszawy – północna
granica jej występowania przebiega około 100 km na
południe od Warszawy.
Natomiast badania więźby nad nawą główną
i prezbiterium kościoła pozwoliły na jednoznaczne
ustalenie daty ścinki drzew na sezon jesienno-zimowy przełomu lat 1754 i 1755. Potwierdziły
więc datowanie więźby na podstawie materiałów
archiwalnych na 1755 r. Do wzniesienia konstrukcji
wykorzystano drewno niesezonowane, z drzew
liczących sobie 120–166 lat, rosnących w zwartym
lesie.
W 2008 r. przeprowadzono również badania
więźby nad częściami dachów kościoła i klasztoru przylegającymi do prezbiterium kościoła.
Konstrukcje dachowe tych części datowane zostały
na 1736 r. (część wschodnia i północna) oraz 2.
ćwierć XVIII w. (zakrystia z chórem zakonnym).
Prawdopodobnie z tego okresu pochodzą również
konstrukcje nad nawami bocznymi kościoła, gdyż
posiadają układ konstrukcji analogiczny do datowanego fragmentu więźby nad północnym dachem
pulpitowym, stanowiącym przedłużenie dachu nad
północną nawą boczną kościoła.

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcja dachu pierwszego kościoła była
najprawdopodobniej remontowana już zaraz po
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164 ■ Ciesielskie znaki montażowe konstrukcji nad nawą główną
kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

połowie XVIII w., w momencie przebudowy
i adaptacji kościoła na pomieszczenia klasztorne.
Zlikwidowano wówczas ostatni, zachodni segment
konstrukcji przy dawnym szczycie kościoła, zastąpiony trzecią połacią dachu. W trakcie remontu,
być może powiązanego z choć częściowym demontażem konstrukcji, usunięto też część elementów
kolidujących z nowo wzniesionymi kominami oraz
prawdopodobnie już wówczas wykonano boczne
ramy stolcowe. W całości wymieniono również
konstrukcję dachu nad dawnym chórem zakonnic
po stronie północnej więźby. W okresie późniejszym dodano trzecią, środkową ramę stolcową oraz
nadmurowano koronę muru po stronie północnej,
likwidując część dawnych elementów konstrukcji
pierwotnego posadowienia więźby, a po stronie
południowej przekształcono konstrukcję wprowadzając belkę równoległą do muru kościoła, na której
oparto zastrzały stopowe więźby. W konstrukcji
nad kościołem widoczne są naprawy końcówek
belek wiązarowych wykonane metodą „drewno-drewnem” z zastosowaniem skręcenia elementów
za pomocą śrub. Wymienione zostały: końcówki
belek wiązarowych w wiązarach nr 3, 6, 8, 10, 16 i 26,
odcinki krokwi pomiędzy belką wiązarową a jętką
w wiązarach nr 2, 6, 8, 10 i 26 oraz dwa zastrzały
w części północnej poprzecznej ramy stolcowej nad
prezbiterium. Wzmocnione zostały przez nadbitki
(jedno- i dwustronne) krokwie kulawki i fragmenty
płatwi w połaci wschodniej nad prezbiterium, a belki
kulawki spięte zostały z belką wiązarową stalowymi
klamrami.

198

W konstrukcjach nad nawami bocznymi kościoła
wymianie uległa duża część pierwotnych elementów. Najprawdopodobniej do wymiany zastosowano drewno wtórnie użyte, posiadające liczne ślady
gniazd po dawnych połączeniach ciesielskich. Część
elementów wykonanych jest z drewna nowego,
obrabianego mechanicznie.
Wydaje się prawdopodobne, że metalowe połączenia kotwiące ścianę szczytową i konstrukcję więźby
oraz ściągi łączące ściany podłużne kościoła pochodzą z czasu budowy więźby w 1755 r. Świadczyć
o tym może osadzenie prętów w ścianach bocznych
nawy bez śladów niezbędnych rozkuć muru, które
musiałyby powstać w przypadku ich późniejszego
osadzania, oraz istniejące zapisy w rachunkach
klasztornych, mówiące o wydatkowaniu w czasie
wznoszenia więźby dużych sum na „żelazo y ankry”.
Natomiast połączenia elementów za pomocą śrub
wykonano w czasie robót mających na celu poprawienie pracy całego ustroju. Mogło być to związane z miejscowym ugięciem się (opuszczeniem)
belek wiązarowych. Po zespoleniu podwalin ram
stolcowych z belkami wiązarowymi elementy ram
stolcowych przyjęły funkcję wieszaków, co obecnie
niekorzystnie wpływa na pracę innych elementów
konstrukcji.
Generalne prace remontowe więźby kościoła
prowadzono czterokrotnie – w latach 1840–1847,
1884–1885 oraz w latach 1956–1957 i 2007–2008 r.
Przybliżony zakres prac wykonanych w 1847 r.
znany jest z szeregu dokumentów znajdujących się
w archiwum ss. wizytek. Początkowo zakładano
wymianę całości konstrukcji nad nawą główną,
z wtórnym wykorzystaniem niezniszczonych
elementów do wymiany więźby nad nawami

165 ■ Inskrypcja poświadczająca remont kościoła na elemencie
konstrukcji więźby nad prezbiterium kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński
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166 ■ Fragment planu zabudowań klasztoru Wizytek z 1727 r. z lokalizacją pierwszego kościoła (Archiwum klasztoru sióstr wizytek w Warszawie)

bocznymi. Ostatecznie, zapewne ze względów
finansowych, dokonano jedynie naprawy oraz
częściowej wymiany najbardziej uszkodzonych
fragmentów zniszczonych końcówek belek wiązarowych i krokwi, dodatkowo wzmacniając elementy
drewniane stalowymi śrubami i klamrami. Do
naprawy użyto drewna sosnowego i zastosowano
analogiczne, tradycyjne metody ciesielskie. Prace
remontowe prowadził cieśla Karol Landmann.
Prawdopodobnie prace naprawcze kontynuowano również w 1881 r., o czym świadczyłaby data
namalowana na słupie konstrukcji; może być ona
jednak związana z realizowanymi pracami dekarskimi. Źródła odnotowują również prace prowadzone
w 1884 r. przez cieślę Augusta Bauma, polegające m.in.
na „przybiciu do krokwi 75 drewnianych knag”.
W trakcie kolejnego, poważniejszego remontu
w latach 1956–1957, wymieniono według kosztorysu

80,8 mb krokwi i ram, wykonano 16,6 mb nadbitek
krokwi oraz oczyszczono szczotkami drucianymi
istniejącą konstrukcję. Brak jest jednak szczegółowych informacji o zakresie wymiany w poszczególnych więźbach, wnioskować można jedynie, że
są to widoczne w konstrukcji elementy obrabiane
w sposób mechaniczny. Ostatnio przeprowadzone
w latach 2007–2008 r. prace są łatwo wyróżnialne,
wykonano je przy zastosowaniu współczesnych
metod i technologii konserwatorskich.
Miejscowo, na powierzchni drewna stwierdzono
ślady, które mogły zostać spowodowane odłamkami
pocisków w czasie wojny.
Literatura: Brzostowska-Smólska, Smólski 2010; Chodyko,
Guttmejer, Sito 2006; Chrościcki 1973; Guttmejer 2005; Kościoły
1956; Kościoły 1982; Kraszewska 1937; Lepiarczyk 1959; Lorentz
1959; Luft 1976; Malinowska 1959; Mączyński D., Warchoł 2005;
Mączyński D., Warchoł 2007; Zieliński 2001.
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167 ■ Widok ogólny kościoła pw. Matki Boskiej Loretańskiej na Pradze
od strony frontowej, fot. M. Warchoł, D. Mączyński
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Kościół pw. Matki Boskiej Loretańskiej
przy ul. Ratuszowej

Datowanie konstrukcji:

Obejście Domku Loretańskiego, część frontowa –
1770–1780 (?) i 1832 (d)
Domek Loretański, sygnaturka, krużganki – 1853
(d, l)
Kościół jest obecnie najstarszą zachowaną budowlą
sakralną prawobrzeżnej Warszawy. Jego geneza
sięga lat 1640–1642, kiedy to przy nowo pobudowanym kościele Bernardynów wzniesiona została
z inicjatywy zakonników i króla Władysława IV
kaplica, mieszcząca w swoim wnętrzu Domek
Maryi wzorowany na obiekcie znajdującym się we
włoskim Loretto. Projekt Domku Loretańskiego
wykonał prawdopodobnie nadworny architekt
królewski Constante Tencalla. W kaplicy ustawiono
sprowadzoną z Włoch, słynącą łaskami oraz otoczoną
wielkim kultem figurę Matki Boskiej Loretańskiej.
Na obecnym etapie badań trudno jednoznacznie
rozstrzygnąć, czy jednocześnie z Domkiem zaprojektowano i wzniesiono całość założenia kaplicy,
czyli obejście z krużgankami oraz przekrywające
je dachy. Możliwe jest, że pierwotnie otoczono
Domek Loretański jedynie murem z cylindrycznymi
basztami, które w niedługim czasie rozbudowano do
formy znanej z XVII- i XVIII-wiecznej ikonografii
i opisów.
Druga połowa XVII stulecia jest okresem największej świetności sanktuarium, w XVIII w. rola ta
stopniowo malała. Podczas zdobywania Warszawy
w trakcie insurekcji kościuszkowskiej w 1795 r. kościół
i kaplica zostały znacznie uszkodzone. Jednakże
zasadnicze zmiany przyniosły dopiero lata 1806–1811.
W związku z budową fortyfikacji Pragi wyburzono
niemal połowę zabudowań tej części miasta, w tym
również kościół i klasztor Bernardynów. Z zespołu

ocalała jedynie kaplica Loretańska, pozostawiona
dzięki protestom mieszkańców Pragi.
W 1811 r. kaplica zaczęła pełnić funkcję kościoła
parafialnego dla parafii przeniesionej z rozebranego kościoła skaryszewskiego, jedynego dla całej
prawobrzeżnej Warszawy. Konieczny był remont
obiektu, gdyż po rozbiórce przylegającego kościoła
Bernardynów znajdował się on w bardzo złym stanie
technicznym. Remont generalny ścian i dachów planowano przeprowadzić z funduszów pozyskanych
ze sprzedaży blachy miedzianej zdemontowanej
z dachu kościoła. Najprawdopodobniej jednak do
większych napraw nie doszło aż do lat 30. XIX w.
z uwagi na brak środków pieniężnych oraz porozumienia dotyczącego podziału kosztów pomiędzy
parafią a władzami miejskimi. Rozbieżność zdań
dotyczyła również sensu adaptacji kaplicy na kościół
parafialny. Proboszcz i władze kościelne postulowały wzniesienie nowego, większego kościoła,
gdyż kaplica z uwagi na niewielkie wymiary oraz
specyficzny układ wnętrza niespecjalnie nadawała
się do adaptacji na kościół parafialny. Do budowy
nowego kościoła jednak nie doszło i wiosną 1816 r.
zdjęto stare pokrycie dachowe oraz przystąpiono
do prac naprawczych przy mocno już zniszczonym
i zamkniętym od sierpnia poprzedniego roku obiekcie. Zakres prac, poza wymianą pokrycia dachowego, nie jest znany, prawdopodobnie obejmował
też naprawę części konstrukcji dachowej.
Generalny remont świątyni, wraz z częściową
przebudową mającą na celu dostosowanie do pełnienia funkcji kościoła parafialnego, nastąpił jednak
najprawdopodobniej dopiero w 1832 r. Z tego czasu
pochodzi bowiem duża część głównych elementów konstrukcji dachowej nad obejściem Domku
Loretańskiego oraz ryzalitem frontowym. Tym

201

k at a l o g o b i e k t ó w

samym w trakcie remontu musiał również zostać
wzniesiony ryzalit frontowy w elewacji południowej
kościoła. Być może prace udało się przeprowadzić
dzięki znacznemu odszkodowaniu uzyskanemu
w 1829 r., w wysokości prawie 17 tys. zł polskich, za
kościół skaryszewski rozebrany w 1807 r. w trakcie
fortyfikowania Pragi (Bartoszewicz 1855, s. 379).
Kolejny, udokumentowany już źródłowo remont
kościoła miał miejsce w 1853 r. Prace realizowano być
może według projektu lub kosztorysu opracowanego
przez architekta Alfonsa Kropiwnickiego. Jak relacjonuje je Julian Bartoszewicz: „w roku 1853 dano mu więcej pozór kościoła, nie zaś kaplicy, bo postawiono wieżę
nową i dach pokryto. Attyka przy głównem wejściu
zmieniła swój dawny kształt budowy i wewnętrzne
urządzenie kościoła, ma więcej wygodę parafian na
celu” (Bartoszewicz 1855, s. 381). Z powyższego opisu
wnioskować można, że wykonana została nowa
sygnaturka na dachu nad Domkiem Loretańskim oraz
ostateczne pokrycie z blachy miedzianej, w miejsce
prawdopodobnie tymczasowego pokrycia gontowego
wykonanego w 1832 r. Prowadzono również jakieś
prace przy ryzalicie frontowym, zapewne związane
z wystrojem architektonicznym jego elewacji frontowej oraz we wnętrzu kościoła.
W czasie II wojny światowej kościół był dwukrotnie uszkodzony przez pociski artyleryjskie – w 1939
i 1944 r. Częściowo zniszczony został dach nad
ryzalitem, baszta wschodnia i kamienna attyka na
dachu. Zniszczenia odbudowano w latach 1945–1946.
W 1960 r. od strony północnej (pierwotnie przylegającej do ściany południowej kościoła) dobudowano
brakujący odcinek krużganka.
Specyfika kościoła, mieszczącego w swoim wnętrzu Domek Loretański, powoduje, że posiada on charakter budowli centralnej z dachami jednospadowymi
umieszczonymi w dwóch poziomach (nad obejściem
Domku oraz niższymi krużgankami), obiegającymi
część centralną nakrytą dachem ośmiopołaciowym
zbudowanym wokół usytuowanej pośrodku sygnaturki. Dach ten od dachów nad obejściem kościoła
oddziela kamienna balustrada sygnalizująca zarys
Domku znajdującego się wewnątrz. Od strony
frontowej centralny ryzalit nakrywa poprzecznie
umieszczony w stosunku do dachów obejścia i krużganków dach dwuspadowy, dochodzący do ścian
Domku Loretańskiego.
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Zabytkowe więźby dachowe znajdują się obecnie
nad Domkiem Loretańskim, jego obejściem oraz nad
częścią frontową kościoła. Najstarsze części konstrukcji pochodzą najprawdopodobniej z lat 1770–1780, są
to krokwie i miecze dachu nad obejściem Domku.
Pojedyncze, wtórnie wykorzystane elementy z XVIII
stulecia znajdują się też w podbudowie konstrukcji
wieży sygnaturki. Całość konstrukcji nad ryzalitem
frontowym oraz belki wiązarowe więźby obejścia
Domku datują się z 1832 r. Kolejne zabytkowe
konstrukcje zbudowane zostały prawdopodobnie
w 1853 r., jest to całość konstrukcji nad Domkiem
Loretańskim wraz z wieżą. Z 1853 r. pochodzą również deski podłogi ułożonej nad obejściem Domku.
Natomiast konstrukcje nad krużgankami uległy
znacznym przekształceniom z wymianą większości
oryginalnych elementów. Zachował się jedynie
pierwotny schemat wiązarów, obecnie w większości
istniejące elementy konstrukcji nie posiadają charakteru zabytkowego.

Charakterystyka konstrukcji nad Domkiem
Loretańskim
Główne wymiary:
Długość: 12,20 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 6,10 m
Wysokość wiązara: 2,00 m

Jest to prosta konstrukcja, w której krokwie (kulawki)
oparte dołem na belkach wiązarowych (stropowych)
w górnej części opierają się o konstrukcję wieżyczki
lub krokwie narożne znajdujące się na załamaniach
połaci dachu. Konstrukcja nie posiada żadnych dodatkowych usztywnień podłużnych i poprzecznych.

Charakterystyka konstrukcji nad obejściem
Domku Loretańskiego

Główne wymiary:
Długość: 19,20 m od strony wschodniej i zachodniej,
23,80 m od strony północnej
Rozpiętość belki wiązarowej: 5,50 m od strony
wschodniej, zachodniej i północnej, 7,20 m od
strony południowej
Wysokość wiązara: 3,00 m
Więźba ta składa się z czterech odcinków analogicznych, jednospadowych konstrukcji krokwiowych,
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przekroje, skala 1:150, oprac. autor
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169 ■ Rozwarstwienie
chronologiczne stanu istniejącego
konstrukcji dachowych kościoła
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171 ■ Widok konstrukcji nad częścią frontową kościoła, fot. autor

170 ■ Widok kościoła pw. Matki Boskiej Loretańskiej na Pradze
w 1855 r. (za: Bartoszewicz 1855, nlb)

stolcowych. Od strony wschodniej i zachodniej konstrukcje te są identyczne, składają się z 14 wiązarów,
z których osiem wiązarów posiada krokwie o pełnej
długości, a sześć – krokwie kulawki oparte na krokwi narożnej znajdującej się na załamaniu połaci. Od
strony północnej konstrukcja jest dłuższa, zbudowana
jest z 21 wiązarów (13 z krokwiami o pełnej długości
oraz osiem z krokwiami kulawkami). Natomiast
od strony południowej więźba składa się z dwu
oddzielnych konstrukcji po obu stronach ryzalitu
frontowego, na które składa się po osiem wiązarów
(w części wschodniej z pięcioma krokwiami o pełnej
długości oraz trzema kulawkami, w zachodniej po
cztery wiązary z pełnymi krokwiami oraz kulawkami). Nad częścią południową wiązary są również
szersze niż w pozostałych konstrukcjach obejścia.
Wiązary
Zbudowane są z belki wiązarowej, krokwi i zastrzału.
Belki wiązarowe oparte są od strony zewnętrznej
na ścianie za pośrednictwem namurnicy. Krokwie
oparte są górą na płatwi podłużnej ramy stolcowej,
usytuowanej przy ścianie Domku Loretańskiego.
Ramy stolcowe
W każdej konstrukcji występuje jedna rama stolcowa
zbudowana ze stolców postawionych bezpośrednio
na belkach wiązarowych oraz płatwi. Od strony
wschodniej, zachodniej i południowej ramy posiadają po cztery stolce, od północy – sześć stolców.

Charakterystyka konstrukcji nad częścią
frontową
Główne wymiary:
Długość: 9,60 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 13,90 m
Wysokość wiązara: 4,30 m

Jest to konstrukcja jednojętkowa, dwustolcowa, zbudowana z 10 wiązarów, trzech pełnych oraz siedmiu
niepełnych, z których trzy wiązary od strony północnej posiadają krótsze krokwie oparte dołem na
krokwi koszowej. Konstrukcja nie posiada ciągłych
belek wiązarowych, w wiązarach pełnych belki
dochodzą jedynie do stolców, natomiast w pozostałych wiązarach występują belki kulawki powiązane
z wymianami znajdującymi się pomiędzy belkami
wiązarów pełnych. Usztywnienie podłużne stanowią
dwie ramy stolcowe, w chwili obecnej stanowiące
szkielet ściany.
Wiązary pełne
Zbudowane są z dwóch krokwi, jętki, dwóch stolców
oraz dwóch odcinków belek wiązarowych pomiędzy
krokwią a stolcem.
Wiązary niepełne
Składają się na nie dwie krokwie, jętka oraz dwie
belki kulawki powiązane z podłużnymi wymianami.
Ramy stolcowe
Obie jednakowe, zbudowane z trzech stolców postawionych bezpośrednio na belkach stropowych
(lub belkach wiązarowych więźby nad obejściem)
oraz płatwi. Stolec od strony północnej posiada
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dodatkowe usztywnienie w postaci dwóch mieczy,
a od strony południowej – jednego. Stolec środkowy pozbawiony jest dodatkowego usztywnienia
w postaci mieczy.

Charakterystyka konstrukcji nad krużgankami

Są to cztery odcinki analogicznych, jednospadowych konstrukcji krokwiowych, stolcowych (od
wschodu, zachodu i dwa fragmenty od południa),
zachowanych w chwili obecnej w złym stanie,
z wymienioną większością oryginalnych elementów.
Układ konstrukcyjny poszczególnych wiązarów jest
bardzo zbliżony do konstrukcji występujących nad
obejściem Domku Loretańskiego i prawdopodobnie
mógł być wykonany w tym samym czasie. Brak jest
jedynie usztywniających wiązar zastrzałów pomiędzy
belką wiązarową a krokwią.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobiono metodami tradycyjnymi, przez ociosanie oraz cięcie większych elementów piłą ręczną. Otwory na kołki wykonano za
pomocą świdra ręcznego. Kołki obrobione są ręcznie
i posiadają przekrój kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Większość występujących w konstrukcji połączeń
ciesielskich wykonanych jest na czop; połączenie
krokwi w kalenicy – na zwidłowanie; krokwie z płatwią – na zacios; jętki z płatwiami w części frontowej
– na wrąb.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Ciesielskie znaki montażowe znajdują się na elementach więźby nad obejściem Domku Loretańskiego
oraz fragmentarycznie na niektórych elementach
konstrukcji nad częścią frontową. Zastosowano
oznaczenia kreskowe o formie cyfr rzymskich,
posiadające dodatkowe rozróżnienia w zależności
od strony, po której znajduje się dany odcinek.
Od południa występują same znaki rzymskie, od
północy obok znaku znajduje się dodatkowa ukośna
kreska, natomiast od strony wschodniej znak wzbogacony jest o jedno trójkątne nacięcie, a od strony
zachodniej – dwa nacięcia. Zachowane wiązary po
stronie południowej posiadają jedynie pojedyncze
znaki, niedające możliwości odtworzenia systemu
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172 ■ Konstrukcja dachu obejścia kościoła, fot. autor

oznaczeń. Znaki zlokalizowane są na krokwiach
w ich dolnej części oraz na zastrzałach. W chwili
obecnej oznaczenia elementów nie następują
kolejno, co może być efektem demontażu i ponownego zestawiania konstrukcji w trakcie późniejszego
remontu związanego z wymianą belek wiązarowych.
Pojedyncze oznaczenia na krokwiach nad częścią
frontową posiadają formę cyfr rzymskich, numeracja
jest narastająca od strony południowej.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Miejscowo występują klamry wykonane ze stalowych prętów służące do wzmocnienia osłabionych
połączeń ciesielskich.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Badania dendrochronologiczne

Przeprowadzono badania próbek konstrukcji więźb
nad Domkiem Loretańskim, obejściem Domku
oraz ryzalitem frontowym obejścia. Z uwagi na zły
stan zachowania drewna, w większości pozyskanego z młodych drzew z przewagą części bielastej,
z konstrukcji nad Domkiem Loretańskim udało się
datować jedynie dwa elementy, jeden wtórnie użyty
pochodzący z przełomu 1758 i 1759 r. oraz drugi ścięty
po 1794 r. Datowanie drugiego elementu wskazywać
może na XIX-wieczną genezę konstrukcji nad
Domkiem i sygnaturki.
Badania konstrukcji dachu nad obejściem Domku
wykazały jej prawdopodobną dwufazowość. Krok-
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wie i miecze konstrukcji pochodzą bowiem z lat
1770–1780, natomiast belki wiązarowe – ze ścinki
zimowej 1831/1832 r. Wskazuje to na naprawę
konstrukcji wykonaną w 1832 r. Z tego samego
okresu pochodzi również konstrukcja nad ryzalitem
frontowym obejścia, wzniesiona podczas remontu
i rozbudowy kościoła najprawdopodobniej w 1832 r.
W czasie tego remontu korzystano z drewna sosnowego dobrej jakości i o znacznych gabarytach.
Badaniu dendrochronologicznemu poddano
również deski stanowiące podłogę obejścia Domku.
Przebadane deski pochodzą ze ścinki zimowej
przełomu lat 1852/1853 i reprezentują drewno bardzo
dobrej jakości o bardzo dużej ilości przyrostów
rocznych.

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Przeprowadzone badania architektoniczne konstrukcji wraz z analizą wyników badań dendrochronologicznych wskazują, że w latach 70. XVIII
stulecia remontowano dach nad obejściem Domku
Loretańskiego. Wymieniono wówczas dotychczasową konstrukcję dachu w całości lub w zakresie
krokwi i mieczy. Prawdopodobnie wówczas
wymieniono też pierwotne pokrycie dachu obejścia
z dachówki ceramicznej esówki (jej fragmenty zachowały się na poddaszu obejścia) na blachę miedzianą
istniejącą już na pewno w 1814 r. Kolejny większy
remont miał miejsce najprawdopodobniej w 1832 r.
Wymieniono wówczas belki wiązarowe konstrukcji
nad obejściem i zbudowano dach nad dobudowaną
częścią frontową. Istniejąca wówczas więźba została
prawdopodobnie zdemontowana i ponownie złożona po wymianie belek, na co wskazuje przypadkowa kolejność ciesielskich znaków montażowych
poszczególnych krokwi i mieczy konstrukcji.
Rozbudowa ta zgodnie z dotychczasowymi
badaniami datowana była na 1853 r. Wydaje się
jednak mało prawdopodobne, by w 1832 r. jedynie
zakupiono i zgromadzono drewno potrzebne do
naprawy i rozbudowy konstrukcji dachowych,
a same prace wykonano dopiero po przeszło 20
latach. Należy więc z dużym prawdopodobieństwem
przesunąć datę rozbudowy kościoła na 1832 r., a na
1853 r. – poświadczony w źródłach jego ponowny
remont, związany z wykonaniem nowej sygnaturki

173 ■ Uszkodzenia kościoła z czasów wojny, zdjęcie z prac
remontowych w 1945 r. (za: Kościoły 1956, s. 110)

na dachu nad Domkiem Loretańskim oraz ostatecznym pokryciem dachów blachą miedzianą,
w miejsce prawdopodobnie tymczasowego pokrycia
gontowego wykonanego w 1832 r., jak i być może
pracami przy ryzalicie frontowym (zapewne związanymi z wystrojem architektonicznym jego elewacji
frontowej) oraz we wnętrzu kościoła.
W chwili obecnej więźby posiadają większość pierwotnych elementów konstrukcyjnych. Część osłabionych elementów wzmocniono poprzez jednoi dwustronne nakładki deskowe oraz wymieniono
niektóre końcówki krokwi i w całości pojedyncze
belki. Częściowo przekształcone i posiadające
większość nowych elementów są konstrukcje nad
krużgankami znajdującymi się wokół budynku.
Natomiast od północy odcinek konstrukcji pochodzi
z powojennej rozbudowy kościoła.
Literatura: Bartoszewicz 1855; Dunin 1978; Guttmejer 2006;
Kościoły 1956; Kościoły 1982; Krogulec 2009; Majdowski
2009; Miłobędzki 1980; Murawiec 1980; Putkowska 1991; Sobieszczański 1967; Wyderko 1964.
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174 ■ Widok ogólny kościoła pw. św. Karola Boromeusza na ul. Chłodnej
od strony prezbiterium, fot. M. Warchoł, D. Mączyński
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Kościół pw. św. Karola Boromeusza
przy ul. Chłodnej

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1841–1849, prawdopodobnie
1843 (l)
Kościół zbudowany został w latach 1841–1849
z inicjatywy hrabiny Klementyny z Sanguszków
Małachowskiej. Wykonanie projektu powierzono
wybitnemu architektowi warszawskiemu Henrykowi
Marconiemu. Zaprojektował on świątynię w stylu
neorenesansu włoskiego, wzorowaną m.in. na rzymskim kościele Santa Maria Maggiore. W konstrukcji
oraz wystroju wnętrza kościoła po raz pierwszy na
ziemiach Królestwa Polskiego zastosowano na szeroką skalę odlewy żeliwne.
Więźbę dachową kościoła wzniesiono wiosną
1843 r. Wykonawcą konstrukcji był Fryderyk Granzow, któremu powierzono całość robót ciesielskich
przy budowie budynku. Zgodnie z informacjami
zawartymi w sprawozdaniach prasowych pochodzących z tego czasu: „Wszelkie wiązania dachowe
[wykonane zostały] z drzewa modrzewiowego […]”
(Majdowski 1994b, s. 12, za: Kościół 1842, s. 337).
Budynek remontowany był w latach 1854 i 1870.
W 1939 r. jedynie dekoracja rzeźbiarska elewacji
kościoła uległa niewielkim uszkodzeniom. Po kapitulacji powstania warszawskiego, 16 stycznia 1945 r.
okupanci podłożyli ładunki wybuchowe w krypcie
kościoła, niszcząc prezbiterium wraz z fragmentem
wschodniej części nawy oraz poważnie uszkadzając
kaplicę i zakrystię. W 1946 r. przystąpiono do odbudowy świątyni, którą zakończono w 1956 r.
Kościół wzniesiony został w układzie bazylikowym
z prezbiterium nakrytym wspólnym dachem z nawą
główną. Na zakończeniu prezbiterium zlokalizowano
półkolistą, niższą absydę nakrytą dachem półstożkowym. Nawy boczne przekryto dachami pulpitowymi,

od strony wschodniej na ich zakończeniu znajdują się
zakrystia i kaplica, nakryte dachami dwuspadowymi,
ustawionymi poprzecznie względem dachów naw
bocznych. Dachy o charakterystycznym, niewielkim
spadku, pokryte zostały blachą płaską.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą główną
Główne wymiary:
Długość: 24,50 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 9,20 m
Wysokość wiązara: 1,80 m

Część zabytkowa więźby jest konstrukcją krokwiową,
wieszarową, jednowieszakową. Zbudowana została
z 20 wiązarów, siedmiu pełnych oraz 13 niepełnych.
W części wschodniej przedłużenie konstrukcji
stanowi wzniesiona podczas odbudowy kościoła
więźba jednojętkowa, trójstolcowa. Na belkach
wiązarowych konstrukcji położone jest deskowanie
pełne, przykryte posadzką ceglaną.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej, dwóch krokwi wraz z nabitymi na nie długimi
przypustnicami o formie nakładek, środkowego
wieszaka i dwóch zastrzałów wspierających wieszak,
biegnących od belki wiązarowej do wieszaka, równolegle do krokwi w niewielkiej od nich odległości.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z belki wiązarowej i dwóch
krokwi wraz z przypustnicami.
Usztywnienie podłużne
Usztywnienie podłużne elementów konstrukcji więźby stanowią cztery płatwie połaciowe, zlokalizowane
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175 ■ Widok dachów kościoła pw. św. Karola Boromeusza na
ul. Chłodnej, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

pomiędzy zastrzałami wieszaka a krokwiami oraz
silnie zredukowana w kierunku podłużnym rama
wieszakowa, składająca się jedynie z podwaliny
i wieszaka z zastrzałami. Płatwie połaciowe są połączone z elementami poprzecznymi za pomocą złącz
ciesielskich. Podwalina ramy wieszakowej, poza
połączeniem z wieszakiem za pomocą złącza ciesielskiego, jest jeszcze do niego podwieszona za pomocą
metalowych płaskowników.

Charakterystyka konstrukcji nad nawami
bocznymi
Główne wymiary:
Długość: 21,60 m
Rozpiętość: 3,65 m
Wysokość: 2,10 m

Nad nawami bocznymi kościoła znajdują się dwie
analogiczne konstrukcje dachów jednospadowych,
zbudowane wyłącznie z krokwi położonych na
dwóch płatwiach połaciowych i namurnicy. Płatwie
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w swojej długości oparte są na dzielących przestrzeń
poddasza naw bocznych murkach rozstawionych
w odstępach co 2,2 m (w miejscach gurtów sklepień).
tym samym konstrukcja więźb nad nawami bocznymi nie posiada żadnych elementów pionowych.
Części zabytkowe więźb składają się z 16 identycznych wiązarów, rozstawionych co około 1,15–1,20 m.
Analogicznie do konstrukcji więźby nad nawą
główną, na 2/3 długości krokwi występują nabite na
nie długie przypustnice o formie nakładek.
Tak jak w przypadku więźby nad nawą główną,
część wschodnia konstrukcji uległa zniszczeniu podczas działań wojennych. Nowa konstrukcja powiela
pierwotny układ, wykonana została jednak w sposób
bardzo niechlujny z drewna kiepskiej jakości.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są metodami tradycyjnymi, przez ociosanie oraz cięcie większych elementów piłą ręczną. Otwory na kołki w połączeniu
krokwi w kalenicy wykonane są za pomocą świdra
ręcznego. Kołki obrobione są ręcznie i posiadają
przekrój kwadratowy.

kościół pw. św. karola boromeusza

176 ■ Przekroje poprzeczne i podłużne więźb

dachowych kościoła pw. św. Karola Boromeusza
na ul. Chłodnej, skala 1:150, oprac. autor
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Rodzaje połączeń ciesielskich

A
A
FRAGMENT
PRZEKROJU PODŁUŻNEGO
KONSTRUKCJI NAD NAWĄ GŁÓWNĄ
FRAGMENT PRZEKROJU PODŁUŻNEGO
KONSTRUKCJI NAD NAWĄ GŁÓWNĄ

Nawa główna
Krokwie i zastrzały wieszaka wpuszczone są w belki
wiązarowe – prawdopodobnie na czop, z wieszakiem
połączone są na czop z zagłębieniem końcówek
elementów w gniazdach wyciętych w wieszaku;
połączenie krokwi w kalenicy wiązarów niepełnych
– na zwidłowanie połączone kołkiem; płatwie połaciowe z zastrzałami wieszaka i krokwiami połączone
są na wrąb krzyżowy; podwalina z wieszakiem – na
czop pełny; podłużne odcinki płatwi – na nakładkę
prostą.
Nawy boczne
Krokwie połączone są z namurnicą oraz płatwią
pośrodku ich rozpiętości na wrąb krzyżowy, natomiast z płatwią przy ścianie nawy głównej – na wrąb
prosty. Odcinki płatwi łączone są na nakładkę.

177 ■ Widok konstrukcji nad nawą główną kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński
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178 ■ Projekt studialny

do budowy kościoła pw.
św. Karola Boromeusza na
ul. Chłodnej, H. Marconi,
ok. 1840 r. (Archiwum
Główne Akt Dawnych,
Zbiór Henryka i Leandra
Marconich, sygn. 574-20
ark. 1)

179 ■ Widok płatwi
usztywnienia podłużnego
wiązarów więźby, fot.
M. Warchoł, D. Mączyński

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Ciesielskie znaki montażowe występują jedynie na
elementach nawy głównej. Oznaczenia o formie
cyfr rzymskich (I, II, III, IIII, V, VI, VII) odnaleziono
wyłącznie na wieszakach i oznaczają elementy kolejnego wiązara pełnego.

Elementy metalowe w konstrukcji
więźby

Użyte zostały już na etapie wznoszenia konstrukcji
i służą do podwieszenia podwaliny ramy wieszakowej oraz belek wiązarowych do wieszaka. Do
podwieszenia podwaliny wykorzystane zostały
stalowe płaskowniki, przybite do wieszaka kutymi
gwoździami. Natomiast belki wiązarowe wiązarów
niepełnych połączone zostały z podwaliną za pomocą
gwintowanych prętów i śrub.
W konstrukcjach nad nawą główną i nad nawami
bocznymi krokwie z przypustnicami połączone są na
stalowe klamry.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.). Tym samym nie zostały
potwierdzone informacje archiwalne, mówiące
o wzniesieniu konstrukcji z modrzewia.
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Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Części wschodnie konstrukcji, nad prezbiterium
i zakrystiami kościoła, uległy zniszczeniu w styczniu
1945 r. Zostały następnie odbudowane w latach
1946–1956.
Pozostałe część więźby zachowane są w stanie
kompletnym, bez ubytków i zniekształceń spowodowanych późniejszymi przebudowami. W dużej części
zachowała się również ceglana polepa znajdująca się
na deskowaniu ułożonym na belkach wiązarowych
konstrukcji nad nawą główną.
Literatura: Kościoły 1956; Kościoły 1982; Kościół 1842; Luft
1976; Majdowski 1994b; Mączyński D., Warchoł 2007.

kościół pw. św. karola boromeusza

180 ■ Niezrealizowany projekt

kościoła pw. św. Karola
Boromeusza na ulicy
Chłodnej autorstwa
A. Idźkowskiego z ok. 1840 r.
(reprodukowany w: Idźkowski
1843b, tabl. XVII)
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181 ■ Widok ogólny

kościoła pw. św. Katarzyny
na Służewie od strony
frontowej, fot. autor
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Kościół pw. św. Katarzyny na Służewie

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1848–1850 (l)
Parafia św. Katarzyny na Służewie jest jedną z najstarszych na terenie Warszawy. Erygowana została
w 1238 r. Murowany, gotycki kościół wzniesiony
został prawdopodobnie w XV bądź na początku
XVI w. Był to obiekt jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, nieposiadający wieży. Relikty
ścian budynku zachowane są do dnia dzisiejszego i są
widoczne od wnętrza kościoła.
W 1631 r. kościół uległ pożarowi, po którym był
remontowany w latach 1664–1675. Następny remont
miał miejsce w latach 1743–1745. W jego wyniku
przemurowano dużą część ścian budynku i przekształcono elewację frontową, nadając jej formę
barokową.
Obecny kształt i forma budynku są wynikiem
przebudowy dokonanej w latach 1848–1850 według

projektu znanego architekta pochodzenia włoskiego,
Franciszka Marii Lanciego. Prace przy kościele
obejmowały całkowite przekształcenie dawnej,
gotycko-barokowej formy świątyni w duchu neohistorycznym. Otynkowano elewacje nawy i prezbiterium, zmieniono kształt otworów okiennych,
wzniesiono również nową fasadę wraz z wieżą oraz
dobudowano zakrystię na zakończeniu prezbiterium.
W wyniku przebudowy całkowitemu przekształceniu uległy również dachy nad korpusem nawowym
i prezbiterium, których wysokość dostosowana
została do gabarytów nowej elewacji frontowej.
W kształcie nadanym podczas XIX-wiecznej przebudowy kościół przetrwał do dziś. W latach 90. XX w.
rozpoczęły się trwające do chwili obecnej generalne
prace remontowe budynku, obejmujące również obie
więźby dachowe nad nawą i prezbiterium.
Nawę główną i prezbiterium kościoła nakrywają
osobne dachy dwuspadowe, których konstrukcja
więźb wzniesiona została około 1850 r. Na
zakończeniu prezbiterium zlokalizowana
jest niższa zakrystia, nakryta dachem
trójspadowym.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 19,70 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 14,20 m
Wysokość wiązara: 4,90 m

182 ■ Widok kościoła pw. św. Katarzyny na Służewie od strony południowej,
fot. autor

Jest to konstrukcja jednojętkowa, wieszarowa, jednowieszakowa. Zbudowana
została z 15 wiązarów, z których trzy są
pełne, a 12 niepełnych. Wiązary rozstawione są w odległościach od 1,23 do
1,43 m. Cechą charakterystyczną kon-
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strukcji jest brak wiązarów pełnych przy szczytach
budynku. Wiązary oparte zostały na murze za
pośrednictwem namurnic. Belki wiązarowe są
jednocześnie belkami stropowymi widocznymi od
strony wnętrza kościoła.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej, dwóch krokwi, jętki i środkowego wieszaka
zawieszonego na jętce oraz wspartego na dwóch
zastrzałach biegnących od belki wiązarowej do wieszaka, równolegle do krokwi w niewielkiej od nich
odległości. Pomiędzy zastrzałami wieszaka a belką
wiązarową znajdują się dwa pochyłe słupy w charakterze stolców kozłowych, wspierające zastrzał
wieszaka mniej więcej w połowie jego długości,
i połączone za pomocą mieczy podłużnych z płatwią
połaciową.
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183 ■ Widok kościoła na Służewie i parku w Gucinie, A. Majerski,
1818 r. (Muzeum Warszawy, sygn. MHW 498)

Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z belki wiązarowej, dwóch
krokwi i jętki.
Usztywnienie podłużne
Usztywnienie podłużne elementów konstrukcji
więźby stanowią dwie płatwie połaciowe, zlokalizowane pomiędzy zastrzałami wieszaka a krokwiami,
oraz środkowa rama wieszakowa składająca się
z podwaliny, wieszaka i rygli zlokalizowanych
pomiędzy wieszakami przy kalenicy, połączonych
z wieszakiem za pomocą dwóch mieczy podłużnych.
▶ 184 ■ Przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegół zawieszenia
wieszaka więźb dachowych kościoła pw. św. Katarzyny na Służewie,
skala 1:150, 1:15, oprac. autor

kościół pw. św. katarzyny na służewie
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za pośrednictwem namurnic i nie posiadają dodatkowego usztywnienia podłużnego.
Wiązary
Składają się z następujących elementów: belki wiązarowej, dwóch krokwi, jętki i dwóch zastrzałów
biegnących skośnie od belki wiązarowej do krokwi,
mniej więcej w połowie jej rozpiętości.

Sposób obróbki drewna

185 ■ Widok konstrukcji nad nawą kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

Elementy konstrukcji obrobione zostały metodami
tradycyjnymi, przez ociosanie i cięcie większych elementów piłą ręczną. W wyniku przeprowadzonych
ostatnio prac remontowych pierwotna powierzchnia
drewna została w większości wtórnie ociosana
i zniekształcona.
Otwory pod połączenia konstrukcji w zamkach
ciesielskich na kołki wywiercone zostały za pomocą
świdra ręcznego. Kołki obrobione są ręcznie i posiadają przekrój kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Zdecydowana większość połączeń elementów konstrukcji wykonanych jest za pomocą połączenia na
czop, wzmocnionego dodatkowo kołkiem w przy186 ■ Szczegół zawieszenia wieszaka w konstrukcji nad nawą kościoła,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński

Płatwie połaciowe połączone są z jętkami i zastrzałami wieszaka przy użyciu złącz ciesielskich, a ze
słupami w wiązarach pełnych przy zastosowaniu
mieczy podłużnych. Podwalina ramy wieszakowej
nie jest połączona z wieszakiem za pomocą złącza
ciesielskiego, a jest jedynie do niego podwieszona za
pomocą metalowych płaskowników.

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 11,20 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 10,35 m
Wysokość wiązara: 3,65 m
Jest to konstrukcja jednojętkowa, składająca się z 10
identycznych wiązarów rozstawionych w odległościach ok. 1,2 m. Wiązary oparte zostały na murze
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187 ■ Widok konstrukcji nad nawą i prezbiterium kościoła,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński

padku połączeń mieczy podłużnych z wieszakiem
i ryglami kalenicowymi nad nawą. Jedynie połączenia krokwi w kalenicy wiązarów nad prezbiterium
oraz wiązarów niepełnych i jętki z wieszakiem nad
nawą wykonane są na nakładkę połączoną kołkiem.
Dodatkowo połączenia krokwi, rygli i zastrzałów

kościół pw. św. katarzyny na służewie

wiązarowych do wieszaka. Do podwieszenia podwaliny wykorzystano stalowe płaskowniki i taśmy,
przymocowane do wieszaka kutymi gwoździami
i śrubami.
Dodatkowo występują współczesne wzmocnienia połączeń elementów wykonane za pomocą
płaskowników stalowych, skręconych śrubami.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).
188 ■ Podwieszenie płatwi do wieszaka w konstrukcji nad nawą
kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

z wieszakiem w wiązarach pełnych nad nawą wykonane są z zagłębieniem końcówek elementów
w gniazdach wyciętych w wieszaku.

Oznaczenia konstrukcji, znaki
montażowe

Z uwagi na wtórne ociosanie i przykrycie nadbitkami większości elementów konstrukcji więźb ustalenie ewentualnych systemów ciesielskich znaków
montażowych nie jest obecnie możliwe.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Większość elementów metalowych użyta została już
na etapie wznoszenia konstrukcji i służy do podwieszenia podwaliny ramy wieszakowej oraz belek

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcje więźb dachowych nad kościołem
zachowane są w stanie prawie kompletnym, bez
zniekształceń spowodowanych późniejszymi przebudowami. Jednakże przeprowadzone w 2. połowie
lat 90. XX w. prace remontowe w większości skutecznie zatarły informacje, których nośnikiem były
powierzchnie drewnianych elementów konstrukcji
– ciesielskie znaki montażowe, pierwotny sposób
obróbki drewna. Remont polegał bowiem na ociosaniu całości powierzchni elementów i wprowadzeniu
nowych wzmocnień (nadbitki, nakładki drewniane
i stalowe, nowe konstrukcje metalowe), uniemożliwiając przeprowadzenie pełnych badań naukowych.
Literatura: Dąbrowska 2000; Kościoły 1982; Luft 1976; Mączyński D., Warchoł 2007; Piber 2001.
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189 ■ Widok kościoła pw. św. Anny w Wilanowie od strony frontowej,
fot. autor
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Kościół pw. św. Anny w Wilanowie

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1857–1870, prawdopodobnie
1858 (i)
Obecny kościół pw. św. Anny jest już trzecią z kolei
świątynią w dziejach parafii. W swej pierwotnej
postaci wzniesiony został w latach 1772–1775 z fundacji Augusta Czartoryskiego według projektu
architekta Jana Kotelnickiego. Był to skromny,
jednonawowy budynek o stylistyce późnobarokowej, nawiązujący wyglądem do kościoła pw. św.
Antoniego przy ul. Senatorskiej.
Budynek ten uległ gruntownej przebudowie
w latach 1857–1870 według projektu wybitnego
architekta warszawskiego Henryka Marconiego
(twórcy m.in. opisywanego w opracowaniu kościoła
św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej), zapewne
przy udziale jego synów Władysława i Karola oraz
bratanka Leandra. Przebudowa była tak gruntowna,
że – jak dowiadujemy się z przekazów archiwalnych
– ze starego budynku „zostało zaledwie sklepienie nawy głównej ze ścianami je wspierającymi”
(Fijałkowski 1973, s. 208)128. Kościół rozbudowany
został o nowe przęsło frontowe z fasadą, nawy
boczne o charakterze aneksów kaplicowych, nawy
poprzeczne wraz z kopułą na skrzyżowaniu naw
oraz prezbiterium z zakrystiami. Projektant nadał
kościołowi typową dla swej twórczości sakralnej stylistykę neorenesansową. Przebudowa świątyni trwała
bardzo długo i ukończona została dopiero w latach
70. XIX w.126
Więźba dachowa nad nawą główną kościoła wzniesiona została najprawdopodobniej w 1858 r. przez
128 Pozostałości barokowej dekoracji fasady do dnia dzisiejszego widoczne są od strony poddasza.

lub przy udziale czeladnika ciesielskiego A. Dohringa, pochodzącego prawdopodobnie z miejscowości Templin w Brandenburgii. Dane te potwierdza
inskrypcja zachowana na belce wiązarowej konstrukcji nad nawą główną.
W okresie I wojny światowej Niemcy zrabowali
miedziane pokrycie dachu kościoła i dzwony; uszkodzenia te zostały naprawione zaraz po zakończeniu
wojny. W niezmienionej formie architektonicznej
obiekt przetrwał do czasów dzisiejszych.
Główny korpus kościoła (nawa główna, nawy
poprzeczne i prezbiterium) nakryte są czterema
dachami dwuspadowymi o równej wysokości kalenicy, rozdzielonymi bębnem kopuły usytuowanej
na skrzyżowaniu naw. Dodatkowo po obu stronach
nawy głównej znajdują się pulpitowe dachy przekrywające nawy boczne o charakterze aneksów
kaplicowych.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą główną
Główne wymiary:
Długość: 20,80 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 11,10 m
Wysokość wiązara: 4,20 m

Nad nawą główną kościoła znajduje się więźba
jednojętkowa o stolcach leżących. Zbudowana jest
z siedmiu wiązarów pełnych i 13 niepełnych. Z uwagi
na niewielki kąt nachylenia połaci dachowych, stolce
nie są równoległe do krokwi oraz oparte zostały na
płatwi stopowej umieszczonej na odsadzce poniżej
korony muru. Natomiast belka wiązarowa powiązana jest ze stolcami mniej więcej w połowie ich
wysokości. W wiązarach niepełnych nie występują
ciągłe belki wiązarowe, a jedynie belki kulawkowe
oparte na murze i przewiązane ze znajdującymi
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190 ■ Widok ogólny kościoła pw. św. Anny w Wilanowie od strony
północnej, fot. autor

i przewiązanych z biegnącym równolegle do muru
wymianem.

się pomiędzy wiązarami pełnymi odcinkowymi
wymianami.
Usztywnienie podłużne stanowią dwie ramy
o stolcach leżących oraz płatew usytuowana w osi
środkowej wiązarów, pomiędzy rozporem stolców
a jętką.

Ramy stolcowe
Występują dwie podłużne ramy o stolcach leżących
w dolnej kondygnacji, składające się ze stolców
leżących wraz z rozporem i mieczami w każdym
wiązarze pełnym, postawionych na płatwi stopowej
usytuowanej na odsadzce muru poniżej jego kalenicy
oraz dźwigających płatew połaciową usztywnioną
w kierunku podłużnym parę zastrzałów biegnących
od stolca do płatwi połaciowej. W kierunku poprzecznym stolce rozparte są rozporem i dodatkowo przewiązane z belką wiązarową w wiązarze pełnym.

Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: ciągłej belki
wiązarowej (być może opartej na namurnicach,
obecnie całkowicie obmurowanych), dwóch krokwi,
jętki i elementów ram stolcowych – dwóch stolców,
rozporu pomiędzy stolcami oraz mieczy pomiędzy
stolcem a rozporem.
Wiązar niepełny
Wiązary niepełne zbudowane są z pary krokwi, jętki
i dwóch belek kulawkowych, opartych na murze
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Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium oraz nawami poprzecznymi
Główne wymiary:
Długość: 4,00 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 11,90 m
Wysokość wiązara: 3,00 m

kościół pw. św. anny w wilanowie
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Nad prezbiterium i nawami poprzecznymi (ramionami transeptu) występują trzy niewielkie więźby
o identycznej konstrukcji. Są to więźby jednojętkowe, trójstolcowe, zbudowane z czterech wiązarów, z których dwa skrajne wiązary są wiązarami
pełnymi. Usztywnienie podłużne stanowią trzy ramy
stolcowe (jedna w osi wiązarów i dwie boczne) oraz
belka podciągu biegnąca pod belkami wiązarowymi
od ściany szczytowej do bębna kopuły.
Wiązar pełny
Zbudowany jest z dwóch krokwi, belki wiązarowej,
jętki i trzech stolców, z których stolec środkowy
przewiązany jest również z jętką.
Wiązar niepełny
Wiązary niepełne zbudowane są analogicznie do
konstrukcji nad nawą główną. Składają się z pary
krokwi, jętki i dwóch belek kulawkowych, opartych
na murze oraz przewiązanych z biegnącym równolegle do muru wymianem.
Ramy stolcowe
Występują trzy podłużne ramy stolcowe o analogicznej konstrukcji. Zbudowane są z dwóch stolców
postawionych bezpośrednio na belkach wiązarowych
w skrajnych wiązarach pełnych oraz płatwi. Skrajne
ramy wspierają jętkę mniej więcej w połowie wysokości wiązara, a płatew ramy środkowej połączenie
krokwi w kalenicy. W kierunku podłużnym ramy
usztywnione są dwoma zastrzałami, biegnącymi od
stolca do płatwi.

Charakterystyka konstrukcji nad nawami
bocznymi
Główne wymiary:
Długość: 16,20 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 4,20 m
Wysokość wiązara: 1,00 m

Nad nawami bocznymi znajdują się dwie analogiczne więźby dachów pulpitowych. Są to
konstrukcje jednojętkowe, stolcowe, z jedną ramą
stolcową zlokalizowaną przy ścianie nawy głównej
kościoła. Składają się z czterech wiązarów pełnych
i 11 niepełnych. Z uwagi na rytmiczne występowanie wysklepek sklepień naw bocznych wraz

z charakterystycznymi latarniami doświetlającymi
kopuły, ciągłe belki wiązarowe posiadają jedynie
wiązary pełne, natomiast w wiązarach niepełnych
krokwie oparte są jedynie na belkach kulawkach.
Kulawki te połączone są podłużnym wymianem,
znajdującym się pomiędzy belkami wiązarowymi
w wiązarach pełnych. W części wiązarów niepełnych występują również krokwie kulawki.
Wiązar pełny
Zbudowany jest z belki wiązarowej, krokwi i stolca
postawionego bezpośrednio na belce, zlokalizowanego przy ścianie nawy głównej.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z krokwi opartej górą na płatwi
ramy stolcowej i dołem na belce kulawce powiązanej z wymianem. W czterech wiązarach występują
również krokwie kulawki, w uwagi na przechodzące
przez połać dachu latarnie doświetlające kopuły sklepienia naw bocznych.
Ramy stolcowe
Występuje jedna rama stolcowa zlokalizowana
przy ścianie nawy głównej. Stolce postawione są
bezpośrednio na belkach wiązarowych wiązarów
pełnych i zwieńczone płatwią, z którą są powiązane
za pomocą obustronnych mieczy podłużnych.

Sposób obróbki drewna

Większość elementów konstrukcji obrobiona jest piłą
ręczną, a tylko niektóre z nich posiadają powierzchnie ociosane (belki wiązarowe, wymiany – elementy
te są wykonane z drzewa pełnego). Otwory pod
połączenia konstrukcji w zamkach ciesielskich na
kołki wywiercone są za pomocą świdra ręcznego
i posiadają średnicę ok. 25 x 25 mm. Kołki obrobione
są ręcznie i posiadają przekrój kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Wiązary nad nawą, prezbiterium oraz nawami
poprzecznymi
Krokwie wpuszczone są w belki wiązarowe – na
czop pełny; krokwie w kalenicy – na zwidłowanie
połączone kołkiem; jętki z krokwiami – na nakładkę
płetwową połączoną kołkiem; zastrzały pomiędzy
sobą, ze stolcami, jętką i krokwiami – na czop pełny
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192 ■ Widok konstrukcji nad nawą kościoła, fot. autor

193 ■ Szczegół konstrukcji ramy stolcowej nad nawą główną kościoła,

połączony kołkiem; wymian z belkami kulawkowymi – na czop pełny połączony kołkiem; wymiany
z belkami wiązarowymi – na czop środkowy
wzmocniony dodatkowo od góry żelaznymi klamrami; stolec z belką wiązarową – w nawie głównej na
nakładkę, w prezbiterium i nad transeptami na czop
środkowy; stolec z rozporem – na czop z zaciosem
połączony kołkiem; miecze poprzeczne nad nawą ze
stolcem i rozporem – na czop bez kołka; stolec ramy
środkowej w prezbiterium i nad transeptami z jętką
– na nakładkę.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Ramy stolcowe podłużne nad nawą główną,
prezbiterium oraz nawami poprzecznymi
Połączenie odcinków płatwi stopowych nad nawą
główną – na nakładkę prostą; połączenie odcinków
płatwi połaciowych nad nawą główną – na obce
pióro i wpusty; połączenia płatwi z jętkami i rozporem – na wrąb środkowy i krzyżowy; stolec z płatwią
stopową – na czop bez kołka; stolec z płatwią –
w nawie głównej na nakładkę, w prezbiterium i nad
transeptami – na czop środkowy; zastrzały podłużne
ze stolcem i płatwią – na czop z kołkiem.
Nawy boczne
Poza oparciem krokwi na płatwi ramy stolcowej na
zacios, wszystkie występujące połączenia ciesielskie
elementów wykonane są na czop. W tym czop
kołkowany posiadają połączenia pomiędzy stolcem,
płatwią i mieczami.
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fot. autor

Nad nawą główną kościoła zachowane są kompletne
systemy ciesielskich znaków montażowych, zróżnicowane na oddzielne systemy dla:
1. Kolejnych wiązarów
2. Kolejnych wiązarów pełnych
3. Zastrzałów podłużnych ram stolcowych
4. Wymianów
Osobne systemy posiadają więźby nad prezbiterium i nawami poprzecznymi oraz nad nawami
bocznymi.
Zastosowane systemy oznaczeń nawiązują do cyfr
rzymskich z ewentualnymi dodatkowymi oznaczeniami kreskowymi. Istniejące znaki montażowe
wykonano prawdopodobnie za pomocą wąskiego
dłuta ciesielskiego. Dodatkowo na niektórych elementach nad nawami bocznymi występują oznaczenia symboliczne wykonane kredką.
Wiązary nad nawą główną
Są to oznaczenia kolejnych krokwi wykonane od
strony zachodniej elementów za pomocą cyfr rzymskich, rozpoczynając od skrajnego wiązara przy ścianie szczytowej frontowej. Począwszy od wiązara 10.
oznaczenia wykonane przy użyciu rzymskiej cyfry
X posiadają dodatkowo ukośną kreskę odchodzącą
od znaku.
Po stronie południowej znaki zlokalizowane są
na zakończeniu krokwi przy belce wiązarowej, a po
stronie północnej – na krokwi w pobliżu kalenicy.

kościół pw. św. anny w wilanowie

Nie odnaleziono oznaczeń wiązarów na belkach
wiązarowych i kulawkach, być może występują
na obmurowanych zakończeniach elementów. Na
jętkach oznaczenia znajdują się wyłącznie po stronie
południowej konstrukcji.
Wiązary pełne
Oznaczenia występują na elementach tworzących
wiązary pełne: stolcach, rozporach i mieczach.
Wykonane są za pomocą nacięć kreskowych
i trójkątnych oraz różnicowane na stronę północną
i południową konstrukcji. Po stronie południowej
jest to jedna kreska oznaczająca stronę i odpowiednia
liczba trójkątów umieszczonych na drugiej kresce,
oznaczających kolejny wiązar pełny. Po stronie
północnej system oznaczeń kolejnego wiązara jest
analogiczny, występują jedynie dwie kreski oznaczające daną stronę. Począwszy od piątego wiązara
pełnego trójkąty w liczbie trzech wykonane są na
cyfrze V, a w wiązarach szóstym i siódmym również
na pionowej kresce cyfry VI.
Zastrzały podłużne ram stolcowych
Oznaczenia wykonano na elementach po ich stronie
zewnętrznej, przy połączeniu ze stolcem. Są to cyfry
rzymskie oznaczające kolejny element, liczony od
strony zachodniej (frontowej). Strony analogicznie
do systemu wiązarów pełnych oznaczone są jedną
(południowa) bądź dwiema (północna) dodatkowymi
kreskami przy cyfrze.
Nie odnaleziono oznaczeń na podwalinach ani
płatwiach podłużnych ram stolcowych.
Wymiany nad nawą główną
Są to kolejne cyfry rzymskie (od I do VI) występujące po stronie wierzchniej elementu. Analogicznie
do poprzednich systemów, stronę południową
oznaczono za pomocą jednej dodatkowej kreski,
a północną – dwóch.
Więźby nad prezbiterium i nawami
poprzecznymi
Z uwagi na niewielką liczbę elementów w poszczególnych więźbach oraz niski stopień ich skomplikowania, znaki ciesielskie występują w formie cyfr
rzymskich oznaczających pojedyncze elementy
konstrukcji. Natomiast elementy kolejnych więźb

oznaczono za pomocą dodatkowych nacięć o formie
trójkątów, występujących obok nacięć liczbowych.
Więźby nad nawami bocznymi
Podobnie jak nad nawami poprzecznymi, znaki
ciesielskie posiadają formę cyfr rzymskich oznaczających kolejne stolce oraz osobno kolejne miecze ramy
stolcowej. Dodatkowo na niektórych elementach
występują oznaczenia symboliczne wykonane czer-

194 ■ Widok konstrukcji nad nawą boczną kościoła, fot. autor

woną kredką. Dla kolejnych wymianów posiadają
one formę zbliżoną do litery Q wraz z dodatkowymi
kreskami oznaczającymi kolejny element.
Inne oznaczenia
Na części elementów nad nawą główną widoczne
są podłużne nacięcia nawiązujące do cyfr i liter,
zapewne oznaczenia handlowe drewna bądź rozliczenie ilości drewna w związku z jego sprzedażą.
W konstrukcjach nad północnym ramieniem
transeptu oznaczenia te wykonane są za pomocą
niebieskiej kredki. Charakter i forma oznaczeń jest
zbliżona do występujących w kościołach Karmelitów
Bosych przy. Krakowskim Przedmieściu oraz przy
ul. Mehoffera na Tarchominie.
Na belce wiązarowej czwartego wiązara pełnego
występuje inskrypcja wykonana ołówkiem w języku
niemieckim o następującej treści: „A Dohring
aus Templin [?] fremder Zimmergesellte 1858.”
(„A Dohring z Templin [?] przyjezdny czeladnik
ciesielski 1858.”), wykonana najprawdopodobniej
przez cieślę biorącego udział w realizacji konstrukcji.
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195 ■ Projekt realizacyjny kościoła pw. św. Anny w Wilanowie, przekrój poprzeczny przez prezbiterium i zakrystie, H. i L. Marconi,
1857 r. (Archiwum Główne Akt Dawnych, Zb. kartograficzne, sygn. 474-17 ark. 4)

196 ■ Projekt realizacyjny kościoła pw. św. Anny w Wilanowie, przekrój poprzeczny przez absydę i zakrystie, H. i L. Marconi, 1857 r.
(Archiwum Główne Akt Dawnych, Zb. kartograficzne, sygn. 474-17 ark. 6)
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197 ■ Projekt przebudowy kościoła pw. św. Anny w Wilanowie,
przekrój podłużny, H. i L. Marconi, 1857 r. (Archiwum Główne
Akt Dawnych, Zbiór Henryka i Leandra Marconich, sygn. 576-27
ark. 4)

Na stolcu drugiego wiązara pełnego po stronie południowej znajduje się również odręczny,
niedatowany i trudno czytelny napis wykonany
ołówkiem: „Skalował Mateusz [?] Pec”, poświadczający zapewne autora wykonywanych pomiarów
konstrukcji.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Występują klamry i płaskowniki metalowe wzmacniające część z połączeń ciesielskich. Najprawdopodobniej wprowadzone zostały od razu
w momencie wznoszenia konstrukcji, w celu dodatkowej ochrony połączeń elementów.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Brak jest jakichkolwiek informacji dotyczących
napraw i remontów konstrukcji. Z uwagi na nieodległą metrykę kościoła, prawdopodobnie nie były
prowadzone, z wyjątkiem bieżących napraw poszycia i impregnacji drewnianych elementów.
Konstrukcje zachowane są w stanie kompletnym,
bez ubytków i zniekształceń spowodowanych późniejszymi przekształceniami.
Literatura: Fijałkowski 1973; Fijałkowski 2009; Jaroszewski,
Rottermund 1997; Kościoły 1982; Lachowski 2006; Luft 1976;
Majdowski 1993b.
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198 ■ Widok ogólny kościoła pw. św. Stanisława przy ul. Bema na Woli,
fot. autor
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Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
przy ul. Bema

Datowanie konstrukcji:

Nawa gówna i prezbiterium – 1859–1860 (l)
Skromny, jednonawowy budynek kościoła o stylistyce neoromańskiej wzniesiony został w latach
1859–1860 według projektu budowniczego Józefa
Orłowskiego. Plac i cegłę na budowę świątyni
ofiarował Michał Adam Poraj-Biernacki, ówczesny
właściciel dóbr Czyste. Budowla poświęcona została
14 października 1860 r.
W końcu XIX w. kościół planowano powiększyć,
plany rozbudowy, według których stary budynek
miał stać się prezbiterium nowego kościoła, opracował w 1894 r. architekt Józef Pius Dziekoński wraz
z Apoloniuszem Nieniewskim. Do rozbudowy
kościoła jednak nie doszło, ostatecznie zdecydowano
się wybudować nowy kościół przy ul. Wolskiej.
W okresie międzywojennym (1930–1933) kościół
powiększono o dwie nawy poprzeczne wraz
z kaplicami. Podczas walk powstania warszawskiego
uszkodzony został dach budynku (zapewne pokrycie
dachowe), a we wnętrzu Niemcy urządzili magazyn
i stajnię. Zniszczenia wojenne naprawiono w latach
1946–1949.
Nawę główną i prezbiterium kościoła nakrywa
wspólny dach dwuspadowy. Na zakończeniu prezbiterium zlokalizowana jest niższa, półkolista absyda
nakryta dachem półstożkowym. Nawa kościoła
poprzedzona jest wieżą, zwieńczoną czterospadowym
hełmem. Nawy poprzeczne o układzie bazylikowym
nakryte są dachami dwuspadowymi o kalenicy niższej niż w nawie głównej oraz dachami pulpitowymi
i wielospadowymi naw bocznych z kaplicami.
Charakter zabytkowy posiada jedynie konstrukcja
więźby nad nawą główną, wzniesiona prawdopodobnie w 1860 r.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
główną
Główne wymiary:
Długość: 20,50 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 14,60 m
Wysokość wiązara: 4,50 m

Część zabytkowa więźby nad nawą główną jest konstrukcją krokwiową, wieszarową, jednowieszakową.
Zbudowana jest z 18 wiązarów, pięciu pełnych oraz
13 niepełnych. Wiązary oparte są na murze za pośrednictwem namurnic. Po obu bokach do konstrukcji
nad nawą główną przylegają późniejsze więźby naw
poprzecznych, również o konstrukcji wieszarowej.
Więźba dachu absydy prezbiterium zbudowana jest
z promieniście ustawionych krokwi, opartych na
murze absydy i szczycie prezbiterium.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej, dwóch krokwi, środkowego wieszaka i dwóch
zastrzałów wspierających wieszak, biegnących od
belki wiązarowej do wieszaka, równolegle do krokwi
w niewielkiej od nich odległości. Pomiędzy zastrzałami wieszaka a wieszakiem znajdują się dodatkowe
dwa zastrzały, umocowane w wieszaku poniżej
połowy jego wysokości.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z belki wiązarowej i dwóch
krokwi.
Usztywnienie podłużne
Usztywnienie podłużne elementów konstrukcji
więźby stanowią dwie płatwie połaciowe, zlokalizowane pomiędzy zastrzałami wieszaka a krokwiami,
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oraz środkowa rama wieszakowa składająca się z podwaliny, wieszaka oraz płatwi kalenicowej połączonej
z wieszakiem za pomocą dwóch mieczy podłużnych.
Płatwie połaciowe połączone są z elementami
poprzecznymi poprzez złącza ciesielskie oraz blokowane dodatkowo drewnianymi klinami. Podwalina
ramy wieszakowej nie jest połączona z wieszakiem
złączem ciesielskim, a jest jedynie do niego podwieszona za pomocą metalowych płaskowników.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są metodami
tradycyjnymi, przez ociosanie i cięcie większych
elementów piłą ręczną. Powierzchnie wyrównane
są siekierą. Otwory pod połączenia konstrukcji
w zamkach ciesielskich na kołki wywiercone są za
pomocą świdra ręcznego. Kołki obrobione są ręcznie
i posiadają przekrój kwadratowy.
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199 ■ Projekt kościoła pw. św. Stanisława przy ul. Bema na Woli,
rzut i przekrój poprzeczny, J. Orłowski, 1858 r. (Archiwum Główne
Akt Dawnych, Zb. kartograficzne, sygn. 554-16 ark. 2)

Rodzaje połączeń ciesielskich

Większość elementów konstrukcji połączona jest
na czop. Jedynie połączenie krokwi w kalenicy
wykonane jest na nakładkę połączoną kołkiem.
Wzmocnienia kołkowe posiadają również połączenia
czopowe pomiędzy płatwią kalenicową a mieczami
podłużnymi wieszaka oraz wieszakiem a zastrzałami.
Dodatkowo, połączenia zastrzałów z wieszakiem
wykonane są z zagłębieniem końcówek elementów
w gniazdach wyciętych w wieszaku.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Z uwagi na pokrycie krokwi folią izolacyjną, a belek
wiązarowych – deskowaniem pełnym, ciesielskie

kościół pw. św. stanisława biskupa
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200 ■ Przekroje poprzeczne i podłużne oraz szczegół zawieszenia
wieszaka więźb dachowych kościoła pw. św. Stanisława przy ul. Bema
na Woli, skala 1:150, 1:15, oprac. autor
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201 ■ Widok konstrukcji nad nawą główną kościoła, fot. M. Warchoł,
D. Mączyński

203 ■ Osadzenie wiązarów na koronie muru w konstrukcji nad nawą
główną, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

204 ■ Górna część konstrukcji nad nawą główną kościoła,
fot. M. Warchoł, D. Mączyński

konstrukcji znaki na zastrzałach posiadają dodatkowe
nacięcia o formie trójkąta lub kwadratu.
Odrębne systemy oznaczeń posiadały zapewne
kolejne wiązary oraz być może elementy podłużne
ramy wieszakowej.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

202 ■ Szczegół konstrukcji podwieszenia płatwi do wieszaka nad nawą
główną kościoła, fot. M. Warchoł, D. Mączyński

znaki montażowe zaobserwowano wyłącznie na
wieszakach i zastrzałach pomiędzy krokwiami
a wieszakiem. Występujące oznaczenia nawiązują do
cyfr rzymskich (I, II, III, IIII, V) i oznaczają elementy
kolejnego wiązara pełnego. Po stronie południowej
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Użyte zostały już na etapie wznoszenia konstrukcji
i służą do podwieszenia podwaliny ramy wieszakowej oraz belek wiązarowych do wieszaka. Do
podwieszenia podwaliny wykorzystano stalowe płaskowniki, przybite do wieszaka kutymi gwoździami
i klamrami.
Dodatkowo występują współczesne ceowniki
stalowe i systemy lin służące do wzmocnienia osłabionych elementów konstrukcji.

kościół pw. św. stanisława biskupa

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcja więźby zachowana jest w stanie prawie
kompletnym, bez ubytków i zniekształceń spowodowanych późniejszymi przebudowami. Rozbudowa
budynku o nawy poprzeczne nie spowodowała
likwidacji elementów pierwotnej konstrukcji, nowe
więźby zostały dobudowane do starej.

Kilka lat temu przeprowadzono remont konstrukcji. Osłabione elementy wzmocniono za pomocą
nakładek wykonanych ze stalowych kątowników
i ceowników oraz zastosowano system metalowych lin ściągów usztywniających konstrukcję.
Wykonano również docieplenie połaci dachowych.
Powyższe prace spowodowały jednak zakrycie dużej
części elementów więźby, istotnie utrudniając przeprowadzenie pełnych badań naukowych.
Literatura: Architekt 1905; Hącia 1926; Kościoły 1956; Kościoły
1982; Luft 1980; Majdowski 1995; Majdowski 1996; Mączyński D., Warchoł 2007.
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205 ■ Widok ogólny
kościoła ewangelicko-reformowanego przy
al. Solidarności, fot. autor
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Kościół ewangelicko-reformowany
przy al. Solidarności

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1870–1875 (l)
Parafia ewangelicko-reformowana na terenie jurydyki Leszno powstała w latach 70. XVIII w. W 1777 r.
na jej potrzeby wzniesiono pierwszy, niewielki
budynek kościoła wraz z plebanią.
Budowę obecnego kościoła rozpoczęto 30 października 1866 r. Autorem projektu budynku w stylu
neogotyckim był znany architekt warszawski, a równocześnie członek miejscowej parafii Adolf Loewe.
Z uwagi na znaczne koszty przedsięwzięcia budowa
kościoła trwała aż 14 lat, budynek poświęcony został
dopiero 24 października 1880 r.
W wyniku walk powstania warszawskiego w 1944 r.
budynek doznał licznych uszkodzeń. Zniszczone
zostały obie zakrystie oraz wypalone wnętrze prezbiterium. Na szczęście nawa kościoła wraz z dachami
i wieża w elewacji frontowej przetrwały jedynie
z niewielkimi uszkodzeniami, pomimo że Niemcy
przygotowali kościół do wysadzenia. Zniszczenia
wojny odbudowano w latach 1945–1950.
Budynek posiada zachowane dwie zabytkowe
więźby dachowe. Pierwsza zlokalizowana jest nad
przykrytym dachem dwuspadowym korpusem
nawowym, druga – nad niewielkim prezbiterium
znajdującym się po stronie północnej (budynek nie
jest orientowany), nakrytym dachem pięciospadowym. Więźby zbudowane zostały prawdopodobnie
około 1870–1875 r. Brak jest informacji o wznoszącym je warsztacie ciesielskim.
Więźba nad prezbiterium kościoła zachowana
jest w stanie pierwotnym, natomiast konstrukcja
nad nawą kościoła uległa częściowemu przekształceniu, polegającemu na zastosowaniu dodatkowych
wzmocnień kleszczonych środkowych ram stol-

cowych wraz ze zmianą lokalizacji stolców ram
bocznych. Przekształcenia te nastąpiły być może
jeszcze w końcu XIX bądź na początku XX stulecia.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 30,40 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 13,40 m
Wysokość wiązara: 5,10 m
Nad nawą kościoła znajduje się więźba dwujętkowa, stolcowa, dwukondygnacyjna, w dolnej
kondygnacji czterostolcowa, w górnej kondygnacji
dwustolcowa. Zbudowana jest z 29 wiązarów, z których osiem wiązarów jest pełnych, a 21 niepełnych.
Usztywnienie podłużne konstrukcji tworzą cztery
ramy stolcowe zlokalizowane w dolnej kondygnacji
i dwie ramy w górnej kondygnacji. Obecnie stolce
ram bocznych w dolnej kondygnacji są przesunięte
względem stolców w ramach środkowych i w większości nie są ustawione w linii wiązarów. Z uwagi
na różnice w poziomach oraz wysokości sklepień
pomiędzy nawą główną a nawami bocznymi,
skrajne ramy stolcowe posadowione były na odcinkach belek wiązarowych (obecnie zamienionych na
stalowe dwuteowniki) zlokalizowanych nad nawami
bocznymi, natomiast nad częścią środkową stolce
ram środkowych postawione były bezpośrednio na
gurtach konstrukcji sklepień (w chwili obecnej dolne
końcówki stolców są wycięte z uwagi na wprowadzenie w okresie późniejszym stalowych ściągów
oraz wzmocnień kleszczowych).
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: dwóch
odcinków belki wiązarowej nad nawami bocznymi,
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z czego ramy górnej kondygnacji oraz dwie
ramy dolnej zlokalizowane są w jednej linii,
jedna ponad drugą.
Ramy posiadają zbliżony układ konstrukcyjny, składający się ze stolca w każdym
z wiązarów pełnych (ramy środkowe nad
nawą główną) i niepełnych (nawy boczne),
wspierających płatew i usztywnionych
w kierunku podłużnym mieczami pomiędzy
stolcami a płatwiami. W przypadku ram górnej kondygnacji, posiadają one dodatkowe
usztywnienia z elementami poprzecznymi
wiązara za pomocą mieczy poprzecznych
biegnących od stolca do jętki. Natomiast
boczne ramy w dolnej kondygnacji posiadały
pierwotnie miecze obustronne, obecnie
nieistniejące poza stolcami w skrajnych
wiązarach. Są również postawione na ciągłej
podwalinie, leżącej pierwotnie na odcinkach
belek wiązarowych nad nawami bocznymi.

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 4,60 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 9,10 m
Wysokość wiązara: 3,00 m

206 ■ Archiwalny widok kościoła w końcu XIX w., fot. M. Pusch,
1890-1899 r. (polona.pl, sygn. F.10266/AFF.I-4)

dwóch krokwi, dwóch jętek i czterech stolców
zlokalizowanych nad sklepieniem nawy głównej,
podpierających jętki za pośrednictwem płatwi
i usztywnionych mieczami w kierunku podłużnym
oraz poprzecznym w drugiej kondygnacji.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch odcinków belek wiązarowych nad nawami bocznymi, krokwi i dwóch
jętek. W 15 wiązarach występują dodatkowo słupy
bocznych ram stolcowych.
Ramy stolcowe
Występuje sześć podłużnych ram stolcowych, cztery
w dolnej kondygnacji więźby i dwie w górnej,
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Konstrukcja pięciospadowego dachu absydy
prezbiterium wzniesiona została z promieniście ustawionych 14 wiązarów zbudowanych z belek
i krokwi (ciągłych i kulawek). Belki oparte są na
ścianach prezbiterium za pośrednictwem namurnic
oraz w przypadku belek kulawek zamocowane
w trzech wymianach znajdujących się pomiędzy
ciągłymi belkami. Na załamaniach połaci dachu
znajdują się krokwie narożne zbiegające się u góry
w jednym punkcie, natomiast pozostałe krokwie
występują jako kulawki dochodzące jedynie do krokwi narożnych.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są metodami tradycyjnymi, przez ociosanie oraz ciecie większych
elementów (kleszcze i płatwie) piłą ręczną. Otwory
na kołki wykonane są za pomocą świdra ręcznego.
Kołki obrobione są ręcznie i posiadają przekrój

kościół ewangelicko-reformowany przy al. solidarności

207 ■ Rozwarstwienie

chronologiczne stanu
istniejącego i rekonstrukcja
pierwotnego układu więźb
dachowych kościoła
ewangelicko-reformowanego
przy al. Solidarności,
skala 1:150, oprac. autor
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kwadratowy. Natomiast elementy stanowiące późniejsze uzupełnienia cięte są piłą mechaniczną.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Prawie wszystkie występujące w konstrukcji połączenia ciesielskie wykonane są na czop z kołkiem.
Jedynie połączenie krokwi w kalenicy posiada połączenie na zwidłowanie z kołkiem, natomiast krokwie z namurnicą połączone są na zacios. Połączenie
jętek z płatwiami wykonane jest na wrąb środkowy,
a odcinki płatwi połączone są ze sobą na nakładkę.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Występuje pięć oddzielnych systemów ciesielskich
znaków montażowych, we wszystkich przypadkach
ze znakami kreskowymi nawiązującymi do cyfr

208 ■ Widok dolnych ram stolcowych konstrukcji nad nawą kościoła,
fot. autor

rzymskich, z ewentualnymi dodatkowymi oznaczeniami w postaci ukośnych kresek i trójkątnych
nacięć. Systemy numeracji liczone są do strony
południowej konstrukcji. Istniejące znaki wykonano prawdopodobnie za pomocą wąskiego dłuta
ciesielskiego.
Wiązary
Są to oznaczenia kolejnych wiązarów nawy. Znaki
znajdują się na obu krokwiach w ich dolnych odcinkach (duża część znaków nie istnieje z uwagi na
wymianę końcówek krokwi) oraz na jętkach i mieczach poprzecznych górnych ram stolcowych. Nie
zaobserwowano oznaczeń na jętkach w wiązarach
niepełnych, natomiast znaki na jętkach i mieczach

209 ■ Widok szczytu kościoła z obmurowaną konstrukcją więźby nad
nawą, fot. autor

w wiązarach pełnych odpowiadają numeracji kolejnych wiązarów. Oznaczenia na jętkach znajdują się
po stronie zachodniej elementu oraz są uzupełnione
dużą ukośną kreską obok znaku.
Ramy stolcowe środkowe i wiązary pełne
Oznaczenia zróżnicowane są na stronę wschodnią
i zachodnią oraz odmienne dla obu kondygnacji ram
środkowych. Oznaczenia występują na elementach
ram tworzących równocześnie wiązary pełne (stolce,
miecze podłużne, płatwie), tym samym systemy
numeracji odpowiadają również liczbie wiązarów
pełnych konstrukcji nad nawą. Osobną numerację
kolejnego elementu posiadają jedynie płatwie.
W dolnej kondygnacji są to cyfry rzymskie (od
I do VIII) posiadające po stronie wschodniej jedną
dodatkową ukośną kreskę, a po stronie zachodniej
dwie.
Natomiast w górnej kondygnacji elementy
ramy wschodniej posiadają oddzielną numerację
stolców (I–VIII) i mieczy podłużnych (I–XII). Po
stronie zachodniej jednakowa numeracja występuje
zarówno na stolcach, jak i mieczach (analogicznie do
ram dolnej kondygnacji), a znak wzbogacony jest
o ukośną kreskę z trójkątnym nacięciem.
Ramy stolcowe boczne
Zachowały się jedynie pojedyncze oznaczenia na
stolcach, co nie daje możliwości odtworzenia systemu z uwagi na zmianę lokalizacji poszczególnych
elementów.
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210 ■ Wzmocnienia kleszczowe konstrukcji nad nawą kościoła,

212 ■ Fragment nieprzekształconej bocznej ramy stolcowej na

211 ■ Widok konstrukcji nad prezbiterium kościoła, fot. autor

213 ■ Przekształcenia konstrukcji nad nawami bocznymi kościoła,

fot. autor

Inne oznaczenia
Na jednym ze stolców konstrukcji nad nawą zachowała się część napisu będącego prawdopodobnie
oznaczeniem handlowym drewna, o formie analogicznej do pozostałych tego typu napisów w innych
kościołach warszawskich. Element ten został ewidentnie wtórnie wprowadzony podczas późniejszej
naprawy konstrukcji.

połączeniu nawy i wieży kościoła, fot. autor

fot. autor

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Wprowadzone zostały podczas późniejszych napraw
i remontów konstrukcji. Występują klamry wykonane ze stalowych prętów, wzmacniające połączenia
ciesielskie, oraz stalowe śruby łączące elementy
w późniejszych uzupełnieniach kleszczowych. Oryginalne odcinki belek wiązarowych nad nawami
bocznymi zamienione zostały na dwuteowniki
stalowe oraz zespolone z namurnicą i krokwiami za
pomocą stalowych lin.
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214 ■ Stalowa konsola ściągów ścian kościoła, fot. autor

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

kościół ewangelicko-reformowany przy al. solidarności

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Więźby zachowane są w stanie dobrym, natomiast
konstrukcja nad nawą kościoła uległa przekształceniu jeszcze w końcu XIX bądź na początku XX stulecia. Prace polegały na wprowadzeniu wzmocnień
konstrukcji dachowej oraz ścian i sklepień kościoła,
prawdopodobnie na skutek obciążenia sklepienia
postawionymi bezpośrednio na nim stolcami konstrukcji dachu. W celu odciążenia sklepienia wycięto
dolne odcinki stolców dolnej ramy wewnętrznej
oraz nadmurowano gurty sklepienia, wykonując
na nim konstrukcję ściągów stalowych spinających
ściany i sklepienie. Wykonanie nowej konstrukcji
wymusiło usunięcie dotychczasowych stolców
wraz z mieczami bocznych ram stolcowych. Stolce

rozsunięto na boki i zlokalizowano je w liniach
gniazd po pierwotnych mieczach znajdujących się
w płatwiach. Część stolców uzupełniono nowymi
elementami. Istniejącą konstrukcję wzmocniono
dodatkowo w każdym wiązarze pełnym dwiema
parami ukośnych kleszczy, spinających stolce
i jętki.
Zlikwidowano również belki wiązarowe nad
nawami bocznymi (zamienione na belki stalowe), namurnice oraz podwaliny ram bocznych.
Wymianie uległa także duża część dolnych końcówek krokwi, które następnie połączono z dodatkową
płatwią położoną na stalowych belkach nad nawami
bocznymi za pomocą lin stalowych.
Literatura: Stahlowa 2005.
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215 ■ Widok kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Zerzniu od strony frontowej,
fot. autor
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Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
w Zerzniu

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1880–1888 (l), częściowa
rekonstrukcja 1946 (i)
Budowa obecnego kościoła w podwarszawskiej
miejscowości Zerzeń zrealizowana została w latach
1880–1888 według projektu architekta Konstantego
Wojciechowskiego. Kościół wzniesiono z inicjatywy
ks. Aleksandra Kubina, dzięki pomocy finansowej hr.
Aleksandry Potockiej.
W wyniku działań wojennych budynek został
poważnie uszkodzony, m.in. zniszczeniu uległa wieża
i część konstrukcji dachowych. Do prac remontowych przystąpiono już w 1946 r., prace ciesielskie
przy więźbach dachowych wykonał Franciszek
Gawryszewski, poświadczając je napisem na jednym z elementów konstrukcji nad nawą. W trakcie
prac naprawiono uszkodzoną więźbę nad nawą,
wymieniając dużą część elementów, lecz zachowując
pierwotny układ konstrukcji, i najprawdopodobniej
w całości zrekonstruowano więźbę nad prezbiterium
kościoła zgodnie z pierwotnym kształtem i układem
konstrukcji. Wieża kościoła odbudowana została
dopiero w 1976 r.
Kościół ma dwie więźby dachowe. Pierwsza
znajduje się nad przykrytym dachem dwuspadowym
korpusem nawowym, druga – nad nakrytym dachem
pięciospadowym prezbiterium, znajdującym się po
stronie południowej (budynek nie jest orientowany,
podobnie jak kościół pw. św. Józefa na Tarchominie
zlokalizowany jest południkowo, zgodnie z kierunkiem biegu Wisły).

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 20,70 m

Rozpiętość belki wiązarowej: 11,90 m
Wysokość wiązara: 6,10 m
Nad nawą kościoła znajduje się więźba płatwiowo-kleszczowa, wieszarowa, dwuwieszakowa. Zbudowana jest z 22 wiązarów, z których osiem jest
pełnych, a 14 niepełnych. Usztywnienie podłużne
konstrukcji tworzą płatwie zlokalizowane w trzech
poziomach, płatew stopowa położona jest bezpośrednio na obmurowanych końcówkach belek
wiązarowych i koronie muru, a dwa poziomy płatwi
połaciowych wsparte są przez kleszcze w wiązarach
pełnych.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej i wieszara dwuwieszakowego złożonego
z dwóch wieszaków z wypierającymi je zastrzałami
i rozporem pomiędzy wieszakami, dwóch par
kleszczy na dwóch poziomach oraz dwóch krokwi
wraz z przypustnicami. Krokwie oparte są na płatwi
stopowej i zaczopowane w belce wiązarowej. Na
kleszczach wspierają się dwie pary płatwi połaciowych. Na belkach wiązarowych położone są dodatkowo dwie płatwie zlokalizowane przy wieszakach.
Przypustnice krokwi opierają się o płatew okapową.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch krokwi postawionych
bezpośrednio na koronie muru, opartych na trzech
płatwiach: stopowej i dwóch połaciowych, oraz
przypustnic krokwi opartych na płatwi okapowej.
Ramy wieszakowe
Występują dwie boczne ramy wieszakowe, wieszaki
znajdują w każdym wiązarze pełnym, wsparte są na
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parze zastrzałów i rozparte rozporą, tworząc wieszar
w układzie poprzecznym każdego z wiązarów. Na
wieszarze za pośrednictwem pary kleszczy oparta jest
górna płatew połaciowa, usztywniona w kierunku
podłużnym parą mieczy pomiędzy wieszakiem
a płatwią. Dodatkowe wzmocnienie połączenia
elementów wieszara stanowią stalowe płaskowniki
łączone na śruby.

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 9,30 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 8,30 m
Wysokość wiązara: 4,00 m

Konstrukcja dachu prezbiterium zbudowana jest
z dwóch przęseł dachu dwuspadowego o konstrukcji
płatwiowo-kleszczowej, wieszarowej, jednowieszakowej, złożonej z siedmiu wiązarów, z których
trzy są pełne i cztery niepełne, oraz trójspadowego
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216 ■ Projekt kościoła w Zerzniu, K. Wojciechowski, 1880 r.
(reprodukowany w: Wojciechowski 1881, tabl. XV)

zamknięcia. Zamknięcie prezbiterium zbudowane
jest z czterech promieniście ustawionych krokwi
narożnych (krawężnic) wspartych w węźle kalenicowym oraz odcinków krokwi kulawek opartych
o krokwie narożne. Krokwie wsparte są w połaci
dachu na płatwiach, opartych na czterech słupach-stolcach. Usztywnienie podłużne konstrukcji
tworzą płatwie zlokalizowane w trzech poziomach,
płatew stopowa położona jest bezpośrednio na
obmurowanych końcówkach belek wiązarowych
oraz koronie muru, płatew połaciowa wsparta jest na
zastrzałach wieszaka, a płatew kalenicowa – bezpośrednio na wieszaku.
Wiązar pełny
Składa się z belki wiązarowej i wieszara jednowieszakowego złożonego z centralnego wieszaka wspartego na dwóch zastrzałach biegnących równolegle do
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218 ■ Widok ogólny konstrukcji nad nawą kościoła, fot. autor

219 ■ Widok wieszara więźby nad nawą, fot. autor

krokwi oraz pary zastrzałów wspierających płatwie
połaciowe. Wieszar usztywniony jest z krokwiami
w płaszczyźnie wiązara parą kleszczy. Na belkach
wiązarowych położone są dodatkowo dwie płatwie
zlokalizowane przy wieszakach. Przypustnice krokwi opierają się o płatew okapową.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch krokwi postawionych
bezpośrednio na koronie muru, opartych na trzech
płatwiach: stopowej, połaciowej i kalenicowej, oraz
przypustnic krokwi opartych na płatwi okapowej.
Rama wieszakowa
Centralna rama wieszakowa zbudowana jest z wieszara jednowieszakowego w każdym wiązarze pełnym, usztywnionych w układzie podłużnym płatwiami: stopową, połaciową i kalenicową. Płatew kalenicowa usztywniona jest w kierunku podłużnym parą mieczy pomiędzy wieszakiem a płatwią.
Dodatkowe wzmocnienie połączenia elementów wieszara stanowią stalowe płaskowniki łączone na śruby.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są ręcznie, metodami ciesielskimi, oraz piłowane maszynowo.
Elementy obrobione ciesielsko pochodzą z pierwotnej konstrukcji, wzniesionej w latach 1880–1888,
a elementy maszynowe – z naprawy konstrukcji
w okresie powojennym. Otwory na kołki wykonano
za pomocą świdra ręcznego. Kołki posiadają przekrój
kwadratowy.

220 ■ Strzemię podwieszające belkę wiązarową do wieszaka
w konstrukcji nad prezbiterium kościoła, fot. autor

Rodzaje połączeń ciesielskich

Występują połączenia ciesielskie na czop kołkowany,
zwidłowanie z kołkiem (połączenie krokwi w kalenicy i odcinków płatwi nad nawą), a także wrąb
(połączenie zastrzałów z wieszakami). Pomiędzy
kleszczami a krokwiami, wieszakami i zastrzałami
występują połączenia śrubowe z podkładkami.
Połączenia śrubowe z płaskownikami stalowymi
służą również do wzmocnienia połączeń pomiędzy
wieszakami i zastrzałami oraz występują w podwieszeniu belek wiązarowych do wieszaków.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Występują osobne systemy ciesielskich znaków montażowych dla konstrukcji nad nawą i prezbiterium.
Nad nawą występują dwa, nieco odmienne
typy znaków, inne na zachowanych elementach
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221 ■ Usztywnienia podłużne ramy wieszakowej konstrukcji nad nawą
kościoła, fot. autor

222 ■ Widok konstrukcji nad prezbiterium kościoła, fot. autor

pierwotnej konstrukcji, a inne na elementach
z powojennej naprawy. W obu przypadkach są to
znaki kreskowe nawiązujące do cyfr rzymskich,
wycinane prawdopodobnie za pomocą wąskiego
dłuta ciesielskiego. Znaki zachowane na pierwotnych elementach są większe i przemieszane, bez
zachowania pierwotnego układu, co świadczy
o prowadzeniu prac remontowych z demontażem
elementów. Natomiast powojenne oznaczenia są
mniejsze, zachowane na wieszakach oraz zastrzałach
(nie odnaleziono znaków na krokwiach), oznaczają
elementy kolejnego wiązara pełnego liczonego od
strony południowej. Od strony zachodniej przy
znaku występuje dodatkowe trójkątne nacięcie oznaczające stronę konstrukcji. Na płatwiach zachowany
jest dodatkowy system znaków o analogicznym
typie, oznaczający kolejny odcinek płatwi, liczony
od strony południowej.
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223 ■ Strzemię podwieszające belkę wiązarową do wieszaka
w konstrukcji nad nawą kościoła, fot. autor

Nad prezbiterium występuje taki sam system
oznaczenia jak nad nawą oraz znaki odpowiadające
kształtem i wielkością znakom z powojennej odbudowy kościoła.
Inne oznaczenia
Na południowym kleszczu trzeciego wiązara pełnego
od północy zachowana jest inskrypcja namalowana
farbą, poświadczająca wykonanie prac remontowych
konstrukcji dachowych po zniszczeniach wojennych
o następującej treści: „ROBOTY CIESIELSKIE
WYKONAŁ FR. GAWRYSZEWSKI 1946 R.”.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Do spięcia kleszczy konstrukcji zastosowano połączenia śrubowe z podkładkami stalowymi. Dodatkowe elementy stalowe wykonane z płaskowników stalowych spiętych śrubami występują na

kościół pw. wniebowzięcia nmp w zerzniu

224 ■ Widok zniszczeń kościoła
w czasie II wojny światowej na
archiwalnej fotografii, 1945 r.
(reprodukowany w: Kościoły
1982, s. 182)

połączeniach ciesielskich pomiędzy wieszakami
a zastrzałami. Pomiędzy wieszakami a belkami wiązarowymi występują również podwieszenia belek za
pomocą stalowych płaskowników.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest najprawdopodobniej
w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcje więźb są obecnie w stanie dobrym. Nad
nawą zachowała się część elementów z pierwotnej

konstrukcji, głównie wieszaków i mieczy w ramie
wieszakowej, część starych elementów również
wtórnie użyto w nowej lokalizacji. Zachowano
układ pierwotnej konstrukcji wzniesionej w latach
1880–1888.
Natomiast więźba nad prezbiterium jest najprawdopodobniej rekonstrukcją pierwotnego układu konstrukcji, wykonaną całkowicie od nowa w 1946 r.
Od czasu powojennej odbudowy układ obu konstrukcji nie uległ zmianie.
Literatura: Kościoły 1982; Mórawski 2012; Wiśniewski 2009;
Wojciechowski 1881.
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225 ■ Widok kościoła pw. św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim
od strony frontowej, fot. autor
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Kościół pw. św. Wincentego à Paulo
na Cmentarzu Bródnowskim

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1888 (l)
Kościół wzniesiony został w 1888 r. na terenie nowo
powstałego cmentarza na Bródnie z inicjatywy kurii
metropolitalnej i władz miasta. Budynek zbudowano
według projektu architekta Edwarda Cichockiego,
z drewna podarowanego na ten cel przez prezydenta
Warszawy Sokratesa Starynkiewicza, a wcześniej
wykorzystywanego do wzniesienia rusztowań przy
remoncie Kolumny Zygmunta III Wazy na placu
Zamkowym. Pozyskanie w ten sposób drewna znacznie zmniejszyło koszty budowy kościoła, które ostatecznie zamknęły się sumą 8,5 tys. rubli. Poświęcenia
nowo wzniesionej świątyni dokonał 28 października
1888 r. ks. prałat Ignacy Dudrewicz, dziekan i proboszcz parafii Matki Boskiej Loretańskiej.
Budynek kościoła od początku traktowany był
jako tymczasowy i miał ustąpić miejsca świątyni
murowanej. Budowa nowego kościoła nastąpiła jednak dopiero po powstaniu parafii w latach 50. XX w.;
pozostawiono również stary kościół, pełniący odtąd
funkcję wyłącznie kaplicy przedpogrzebowej.
Prace remontowe przy kościele prowadzono wielokrotnie; odnotowano prace przy dachu w latach
1912, 1932 i 1972, polegające na naprawie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu i sygnaturki,
impregnacji oraz naprawie pokrycia dachowego.
Nad korpusem kościoła znajduje się jedna więźba
dachowa, łączna dla nawy, prezbiterium i charakterystycznej piętrowej kruchty. Dach kościoła posiada
układ dwuspadowy (z naczółkiem od strony wschodniej) oraz wspólną kalenicę na jednym poziomie nad
kruchtą, nawą i prezbiterium. Budynek kościoła nie
jest orientowany, elewacją frontową skierowany jest
na południe.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 13,50 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 11,10 m
Wysokość wiązara: 5,40 m

Nad nawą kościoła znajduje się więźba płatwiowo-kleszczowa, stolcowa, o dwóch ramach o stolcach
pochyłych i dwóch ramach stojących. Zbudowana
jest z 13 wiązarów, z których cztery są pełne,
a dziewięć niepełnych. Konstrukcja więźby nad
nawą przekrywa zarówno nawę główną, jak i nawy
boczne kościoła. Usztywnienie podłużne konstrukcji
tworzą płatwie zlokalizowane w trzech poziomach,
płatew stopowa położona jest bezpośrednio na belkach wiązarowych naw bocznych, a dwa poziomy
płatwi połaciowych wsparte są przez kleszcze i stolce
w wiązarach pełnych.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: belki wiązarowej nad nawą główną, dwóch odcinków belek
wiązarowych nad nawami bocznymi, dwóch ram
stolcowych o stolcach stojących i pochyłych, pary
kleszczy oraz dwóch krokwi. Na belkach wiązarowych nad nawami bocznymi postawione są masywne
słupki wspierające płatew, na której spoczywa belka
wiązarowa nad nawą główną. Krokwie oparte są
dołem na płatwi stopowej i posiadają ozdobnie opracowane końcówki tworzące okap. Całość więźby
wsparta jest na konstrukcji ścian i słupach rozdzielających poszczególne nawy kościoła.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z belek wiązarowych i krokwi.
Krokwie oparte są na trzech płatwiach, a belka
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kościół pw. św. wincentego à paulo

◀ 226 ■ Przekroje poprzeczne i podłużne więźby dachowej kościoła pw.
św. Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim, skala 1:150,
oprac. autor

wiązarowa nad nawą główną na płatwi wspartej
dodatkowo słupkiem w środkowym wiązarze
z trzech wiązarów niepełnych tworzących przęsło
konstrukcji. W pozostałych dwóch wiązarach brak
jest słupka.
Ramy stolcowe
Występują cztery ramy stolcowe: dwie niewysokie
ramy o stolcach stojących zlokalizowane są w linii
słupów rozdzielających nawy kościoła, a dodatkowo
pomiędzy nimi w przestrzeni nad nawą główną
są dwie ramy o stolcach pochyłych, usztywnione
z krokwiami parą kleszczy. Oba typy ram posiadają
usztywnienia w kierunku podłużnym parą mieczy
pomiędzy stolcem a płatwią.

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium

Charakterystyka konstrukcji nad kruchtą
Główne wymiary:
Długość: 4,40 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 6,40 m
Wysokość wiązara: 4,20 m

Zbliżona konstrukcja dachu jak nad prezbiterium,
brak jest naczółka, a pomiędzy dwa skrajne wiązary
wbudowana jest sygnaturka. Składa się z czterech
wiązarów, z czego trzy są niepełne, a jeden stanowi wiązar szczytowy o konstrukcji kratowej.
Konstrukcja usztywniona jest jedynie płatwiami na
dwóch poziomach, dolna płatew stanowi element
ścianki kolankowej wspartej na słupkach postawionych na belce wiązarowej.
Wiązar
Składa się z belki wiązarowej, słupka ścianki kolankowej i dwóch płatwi wspierających dwie krokwie.
Krokwie analogicznie do tych w nawie posiadają
ozdobnie opracowane końcówki tworzące okap.

Główne wymiary:
Długość: 4,40 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 6,40 m
Wysokość wiązara: 4,20 m

Konstrukcja dachu prezbiterium zbudowana jest
z jednego przęsła dachu dwuspadowego, stanowiącego przedłużenie konstrukcji nad nawą główną.
Składa się z czterech wiązarów, z czego
trzy są niepełne, a jeden stanowi wiązar
szczytowy o konstrukcji kratowej. Dwa
skrajne wiązary nie posiadają krokwi
o pełnej wysokości, z uwagi na naczółek
dachu. Konstrukcja usztywniona jest
jedynie płatwiami na dwóch poziomach,
dolna płatew stanowi element ścianki
kolankowej wspartej na słupkach postawionych na belce wiązarowej.
Wiązar
Składa się z belki wiązarowej, słupka
ścianki kolankowej i dwóch płatwi
wspierających dwie krokwie. Krokwie
analogicznie do tych w nawie posiadają
ozdobnie opracowane końcówki, tworzące okap.

Wiązar szczytowy
Tworzy układ kratowy z centralnie umieszczonym
oknem.

Wiązar szczytowy
Tworzy układ kratowy z centralnie umieszczonym
oknem.

227 ■ Fotografia z końca XIX w. ukazująca rusztowanie wokół remontowanej Kolumny
Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym, z którego wzniesiono kościół pw. św.
Wincentego à Paulo na Cmentarzu Bródnowskim, K. Brandel, ok. 1886 r. (Mazowiecka
Biblioteka Cyfrowa)
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228 ■ Widok ogólny konstrukcji dachowej nad nawą i prezbiterium
kościoła, fot. autor

wąskiego dłuta ciesielskiego; oznaczają elementy
kolejnego wiązara liczonego od strony południowej.
Od strony wschodniej przy znaku znajduje się dodatkowa ukośna kreska oznaczająca stronę konstrukcji,
od zachodu – dwie dodatkowe kreski.
System oznaczeń znakami montażowymi kolejnego wiązara konstrukcji jest oddzielny dla nawy
oraz prezbiterium i kruchty. Dodatkowo nad nawą
użyto oddzielnego systemu oznaczeń dla elementów
wiązarów pełnych, znaki wykonano na stolcach
i mieczach. Analogiczne znaki występują w obu
ramach, zarówno pochyłej, jak i stojącej, również
stolce i miecze w obrębie każdego z wiązarów posiadają te same oznaczenia. Na kleszczach znaki nie
mają dodatkowych, ukośnych kresek.
Na płatwiach zachował się dodatkowy system
znaków o analogicznym typie, oznaczający kolejny
odcinek płatwi, liczony od strony południowej.

229 ■ Widok bocznych ram stolcowych konstrukcją więźby nad nawą,
fot. autor

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są maszynowo.
Otwory na kołki wykonane są za pomocą świdra
ręcznego. Kołki posiadają przekrój okrągły.

230 ■ Osadzenie krokwi na ściance kolankowej konstrukcji nad kruchtą
i prezbiterium kościoła, fot. autor

Rodzaje połączeń ciesielskich

Występują połączenia ciesielskie na czop kołkowany (połączenia mieczy ze stolcami i płatwiami
oraz stolców z płatwiami), zwidłowanie z kołkiem
(połączenie krokwi w kalenicy i odcinków płatwi
nad nawą). Pomiędzy kleszczami a krokwiami i stolcami występują połączenia śrubowe z podkładkami.
Krokwie oparte są na płatwiach na wrąb.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Występują znaki kreskowe nawiązujące do cyfr
rzymskich, wycinane prawdopodobnie za pomocą
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231 ■ Połączenie kleszczy ze stolcem i krokwią w konstrukcji nad nawą
kościoła, fot. autor

kościół pw. św. wincentego à paulo

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Do spięcia kleszczy konstrukcji zastosowano połączenia śrubowe z podkładkami stalowymi.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest prawdopodobnie w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Stan konstrukcji więźb jest obecnie dobry, zachowała się większość jej pierwotnych elementów.

Wymieniono jedynie część krokwi i elementów wiązarów szczytowych. W całości nowa jest konstrukcja
sygnaturki. Część wiązarów posiada wzmocnienia
w postaci nakładek krokwi i dodatkowych, jednostronnych nakładek rozpierających krokwie ponad
kleszczami. Całość konstrukcji pomalowana jest
środkami do ochrony drewna.
Literatura: Dunin 1978; Kasprzycki 1978; Kościoły 1982; Majewski, Urzykowski 2009; Mórawski 2012; Przewodnik 1977;
Radźwicka-Milczewska 1992; Wiśniewski 2009; Zbroszczyk
2007.
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232 ■ Widok ogólny

kościoła pw. św. Stanisława
przy ul. Wolskiej na Woli
od strony frontowej,
fot. autor
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Kościół pw. św. Stanisława Biskupa
przy ul. Wolskiej

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1889–1903 (l), prawdopodobnie 1902 (l)
Nowy kościół w parafii wolskiej wzniesiony został
staraniem ks. Władysława Siewierskiego w latach
1899–1903, według projektu architekta Józefa Piusa
Dziekońskiego. Poświęcenie fundamentów i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę kościoła
nastąpiło 24 września 1899 r., natomiast otwarcie
i uroczyste poświęcenie nowej świątyni przez
ówczesnego proboszcza ks. Zygmunta Łabińskiego
miało miejsce 8 grudnia 1903 r. Prace wykończeniowe przy kościele trwały jeszcze do końca pierwszej dekady XX w.
W wyniku bombardowania Warszawy w 1939 r.
uszkodzony został dach kościoła, naprawiony zresztą
jeszcze w okresie wojny. W czasie walk powstania
warszawskiego Niemcy urządzili w kościele obóz
przejściowy dla ludności cywilnej Warszawy.
W 1945 r. huragan zniszczył sygnaturkę na
skrzyżowaniu naw kościoła, ta zaś upadając, uszkodziła część konstrukcji dachu i sklepienia kościoła.
W okresie powojennym kościół był kilkakrotnie
remontowany, m.in. w 2003 r. wymieniono pokrycie dachowe z pierwotnie ułożonej dachówki ceramicznej na blachę miedzianą.
Na kościele znajdują się cztery więźby dachowe,
nad nawą kościoła wspólna dla nawy głównej i naw
bocznych, nad zakończonym pięciobocz-nie prezbiterium oraz dwie osobne konstrukcje nad ramionami
transeptu. Konstrukcje dachowe wzniesione zostały
prawdopodobnie w 1902 r., przez warsztat ciesielski
kierowany przez P. Brzozowskiego.
Budynek kościoła nie jest orientowany, elewacją
frontową skierowany jest na południe, ku ul. Wolskiej.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 24,60 m
Rozpiętość wiązara: 23,90 m
Wysokość wiązara: 16,30 m

Nad nawą kościoła znajduje się więźba płatwiowo-kleszczowa, stolcowo-wieszarowo-rozporowa, jednowieszakowa, przekrywająca zarówno nawę
główną, jak i nawy boczne. Zbudowana jest z 25
wiązarów, z których pięć jest pełnych, a 20 niepełnych. Usztywnienie podłużne konstrukcji tworzą
płatwie zlokalizowane w sześciu poziomach, płatwie
stopowe położone są bezpośrednio na koronie muru
i belce wiązarowej, płatew kalenicową wspiera
w wiązarach pełnych wieszak, a płatwie połaciowe
– kleszcze, stolce i zastrzały wieszaka.
Wiązar pełny
Łączy w sobie konstrukcję nad nawą główną
i nawami bocznymi. Wiązar pełny konstrukcji nad
nawą główną zbudowany jest z belki wiązarowej,
dwóch krokwi oraz centralnego wieszaka z dwoma
zastrzałami rozpierającymi krokwie. W skrajnym
wiązarze od strony prezbiterium występują również
dodatkowe zastrzały w dolnej kondygnacji pomiędzy
belką wiązarową a wieszakiem. Wszystkie elementy
spina jeden poziom kleszczy. Na belce wiązarowej
w węźle stopowym, wieszaku i zastrzałach wieszaka
położone są płatwie. Dodatkowe płatwie występują
również pod kleszczami, są one położone na lekko
pochyłych, długich kleszczach, opartych dołem na
górze filarów sklepienia pomiędzy nawą główną
a nawami bocznymi kościoła. Na filarach tych postawione są również pionowe słupy wspierające belkę
wiązarową i konstrukcję więźby nawy głównej,
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usztywnione dwoma dodatkowymi mieczami po
stronie zewnętrznej i zastrzałami ponad sklepieniem
nawy głównej. Słupy te są również powiązane parą
kleszczy z analogicznymi konstrukcjami nad nawami
bocznymi, składającymi się z krokwi opartej na krokwi i belce wiązarowej konstrukcji nad nawą główną
oraz płatwi połaciowej podpartej stolcem kozłowym
postawionym na górze filara sklepienia.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch par krokwi części
konstrukcji nad nawą główną i nawami bocznymi,
opartych na płatwiach stopowych, połaciowych oraz
kalenicowej.
Rama wieszakowa
Rama wieszakowa składa się z wieszara jednowieszakowego, zbudowanego z wieszaka i pary wypierających go zastrzałów oraz dwóch dodatkowych
zastrzałów rozpierających krokwie za pośrednictwem
płatwi połaciowej. Wieszak posiada belkę wiązarową
podwieszoną za pośrednictwem stalowych strzemion
i płaskowników łączonych na śruby. W kierunku
podłużnym rama wieszakowa usztywniona jest
symetrycznymi mieczami pomiędzy wieszakiem
a płatwią kalenicową oraz zastrzałami a płatwiami
połaciowymi.
Ramy stolcowe
Ramy stolcowe składają się ze stolców kozłowych
podpierających płatew połaciową, postawionych
bezpośrednio na filarach sklepienia kościoła. Stolce
te spięte są ze słupami parą kleszczy i usztywnione
z płatwią w kierunku podłużnym symetrycznymi
mieczami.

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 18,80 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 12,80 m
Wysokość wiązara: 16,30 m

Konstrukcja dachu prezbiterium zbudowana jest
z dwóch przęseł dachu dwuspadowego o konstrukcji
płatwiowo-kleszczowej, wieszarowo-rozporowej, jednowieszakowej, złożonej z 13 wiązarów, z których
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233 ■ Archiwalny widok kościoła pw. św. Stanisława przy ul. Wolskiej
na Woli na pocztówce z początku XX w. (polona.pl, sygn. Poczt.
20745)

trzy są pełne, a 10 niepełnych, oraz pięciobocznego
zamknięcia. Zamknięcie prezbiterium zbudowane
jest z wiązara południowego oraz czterech promieniście ustawionych wiązarów pełnych, pomiędzy
którymi znajdują się krokwie wiązarów niepełnych
oparte na płatwiach i krokwiach wiązarów pełnych.
Konstrukcja wiązarów prezbiterium jest analogiczna
do części konstrukcji nad nawą główną kościoła.
Słupy wspierające belkę wiązarową zlokalizowane
są tuż przy murach magistralnych prezbiterium, na
koronie których oparta jest również belka wiązarowa więźby. We wszystkich wiązarach pełnych
konstrukcji występują też dodatkowe zastrzały
w dolnej kondygnacji, pomiędzy belką wiązarową
a wieszakiem.

kościół pw. św. stanisława biskupa
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234 ■ Przekroje poprzeczne więźby dachowej nad nawą, prezbiterium
i transeptami kościoła pw. św. Stanisława przy ul. Wolskiej na Woli,
skala 1:150, oprac. autor
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235 ■ Przekroje podłużne więźby

dachowej przez nawy, prezbiterium
i transepty kościoła pw. św. Stanisława
przy ul. Wolskiej na Woli, skala 1:200,
oprac. autor
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236 ■ Rzut więźby dachowej nad nawą, prezbiterium i transeptami
kościoła pw. św. Stanisława przy ul. Wolskiej na Woli, skala 1:200,
oprac. autor
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Konstrukcja zamknięcia prezbiterium zbudowana
jest z wiązarów pełnych składających się z belki
wiązarowej, krokwi i słupa podpierającego krokiew,
spiętego z nią parą poziomych kleszczy. Belki wiązarowe oparte są na koronie muru oraz dodatkowym
słupie z zastrzałem, słup wsparty jest na beleczce
osadzonej w murze kościoła. Krokwie wiązarów
pełnych oparte są w kalenicy na słupie środkowym
wiązara południowego, natomiast krokwie kulawki
w wiązarach niepełnych – na krokwiach wiązarów
pełnych. Dodatkowe oparcie wszystkich krokwi stanowią trzy poziomy płatwi (stopowa i dwa poziomy
płatwi połaciowych), będących kontynuacją w zakresie zamknięcia płatwi konstrukcji prezbiterium.

237 ■ Widok ogólny konstrukcji dachowej nad nawą kościoła, fot. autor

Charakterystyka konstrukcji nad ramionami
transeptu
Główne wymiary:
Długość: 12,20 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 12,80 m
Wysokość wiązara: 16,30 m

Konstrukcja dachu ramion transeptu jest analogiczna
do konstrukcji prezbiterium, zbudowana jest w każdym ramieniu z dwóch przęseł dachu dwuspadowego
składającego się z 13 wiązarów: trzech pełnych i 10
niepełnych.
Nad skrzyżowaniem nawy głównej, prezbiterium i naw poprzecznych znajduje się konstrukcja
składająca się z czterech analogicznych wiązarów
ustawionych krzyżowo, zbudowanych ze słupa
pionowego przy murze kościoła i dwóch słupów
biegnących skośnie, spiętych pięcioma poziomami
kleszczy. Poniżej poziomu belki wiązarowej słupy
ukośne biegną obok siebie, powyżej – rozdzielają
się, wspierając krzyżową konstrukcję stanowiącą
podstawę konstrukcji wieżyczki zlokalizowanej
na skrzyżowaniu naw kościoła. W chwili obecnej
zachowana jest tylko dolna część konstrukcji wieżyczki, górna zniszczona została w końcu wojny
i nie została odbudowana.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są maszynowo.
Posiadają zestandaryzowane wymiary. Otwory na
kołki wykonane są za pomocą świdra ręcznego.
Kołki posiadają przekrój kwadratowy.

238 ■ Widok sklepienia i dolnej części konstrukcji więźby nad nawą
kościoła, fot. autor

239 ■ Widok konstrukcji dachowej nad nawą kościoła, fot. autor

Rodzaje połączeń ciesielskich

Występują połączenia ciesielskie na czop kołkowany
i zwidłowanie z kołkiem (połączenie krokwi w kalenicy i odcinków płatwi). Pomiędzy kleszczami
a pozostałymi elementami występują połączenia
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241 ■ Podparcie belki wiązarowej konstrukcji nad nawą kościoła,
fot. autor

240 ■ Fragment konstrukcji z pochyłymi kleszczami nad nawą kościoła

242 ■ Usztywnienia konstrukcji na połączeniu nawy głównej i naw

śrubowe z podkładkami. Połączenia śrubowe z płaskownikami stalowymi służą również do podwieszenia belek wiązarowych do wieszaków.

występującymi przy głównym znaku, każdy z elementów posiada inną liczbę kresek. Dodatkowo
w konstrukcjach nad transeptem występują dodatkowe trójkątne nacięcia, wyróżniające elementy
konstrukcji naw poprzecznych.
Dla elementów naw bocznych i usztywnień
podłużnych nie odnaleziono oznaczeń ciesielskich.

pw. św. Stanisława przy ul. Wolskiej na Woli, fot. autor

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

W konstrukcjach nad nawą główną i prezbiterium
występuje jednolity system oznaczeń ciesielskich dla
obu konstrukcji. Osobny system wykonany jest dla
obu konstrukcji transeptów.
Występujące oznaczenia to znaki kreskowe,
wycinane prawdopodobnie za pomocą wąskiego
dłuta ciesielskiego, nawiązujące do cyfr rzymskich.
Występują wyłącznie na elementach wiązarów
pełnych i oznaczają kolejny wiązar pełny konstrukcji. Nad nawą główną i prezbiterium oznaczenia
liczone są do strony południowej, w konstrukcjach
transeptu – od zachodu. Poszczególne elementy wiązara znaczone są dodatkowymi ukośnymi kreskami
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poprzecznych kościoła, fot. autor

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Do spięcia kleszczy konstrukcji zastosowano połączenia śrubowe z podkładkami stalowymi. Pomiędzy
wieszakami a belkami wiązarowymi występują
również podwieszenia belek za pomocą stalowych
strzemion i płaskowników.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest prawdopodobnie w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

kościół pw. św. stanisława biskupa

243 ■ Detal konstrukcji dachu nad prezbiterium kościoła, fot. autor

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcje więźb zachowane są obecnie w stanie
dobrym. Zachowała się większość pierwotnych

elementów, znaczona oznaczeniami ciesielskimi.
Część elementów posiada widoczne uszkodzenia
mechaniczne z okresu wojny spowodowane odłamkami pocisków.
Występują miejscowe wzmocnienia nakładkami
elementów uszkodzonych, głównie w zakresie
krokwi naw bocznych i części centralnej na skrzyżowaniu naw. Zapewne w tej części wymieniano
również niektóre elementy po zawaleniu się wieżyczki w 1945 r. Obecnie zachowała się tylko dolna
partia wieżyczki, nieznacznie wychodząca ponad
poziom kalenicy dachu. Dodatkowymi nakładkami
wzmocniono również końcówki słupów i kleszczy
w miejscu ich oparcia na górze filarów sklepienia
kościoła.
Literatura: Architekt 1905; Kościoły 1982; Luft 1980; Majdowski
1995.
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244 ■ Widok kościoła
pw. Narodzenia NMP
na Białołęce-Płudach
od strony frontowej,
fot. autor
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Kościół pw. Narodzenia NMP w Płudach

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1912–1913 (l)
Budowa kościoła w podwarszawskiej wówczas
miejscowości Płudy związana była z planami utworzenia na jej terenach podwarszawskiego letniska,
realizowanymi przez właściciela tutejszych gruntów
Krzysztofa Kiersnowskiego po wybudowaniu
w pierwszych latach XX w. nowej linii kolei wąskotorowej do Jabłonnej. Działkę pod budowę kościoła
ofiarował. Kiersnowski, a budową kościoła kierował
komitet społeczny, któremu przewodniczył budowniczy Wacław Wędrowski wraz z żoną Marią.
Inicjatywie i osobistemu zaangażowaniu Wędrowskiego w budowę kościoła przypisać można jego
ukończenie, co znajduje poświadczenie w tablicy
wmurowanej w ścianę prezbiterium kościoła. Tekst
znajdujący się na tablicy nieco mylnie sugeruje
autorstwo Wędrowskiego również jako twórcy
kościoła, dlatego dotychczas był on uważany za jego
projektanta. Natomiast najnowsze badania wskazują,
że autorem projektu był architekt Feliks Michalski,
z którym Wędrowski często współpracował przy
wznoszeniu obiektów w innych regionach kraju jako
prowadzący roboty budowlane lub wykonawca prac.
Budowa kościoła rozpoczęta została w 1908 r.,
jednakże szybko została wstrzymana po wykonaniu
fundamentów i części ścian z powodu bankructwa
Kiersnowskiego i sprzedania przezeń gruntów
w Płudach. Prace, wznowione w 1911 r. i wykonywane częściowo systemem gospodarczym, trwały do
1913 r. Nowy kościół, poświęcony 8 września 1913 r.
przez ks. Leopolda Łyszkowskiego, stał się kościołem
filialnym parafii tarchomińskiej.
W wyniku działań wojennych budynek został
nieznacznie uszkodzony. Po wojnie przystąpiono do

prac remontowych, w trakcie których naprawiano
również dach budynku, zapewne w zakresie
wymiany pokrycia i wzmocnienia uszkodzonych
elementów.
W 1949 r. została erygowana samodzielna parafia
w Płudach. W 1962 r. uderzenie pioruna uszkodziło
sygnaturkę, w trakcie jej naprawy prowadzono również prace przy więźbie dachowej, prawdopodobnie
wymieniono część krokwi dachu i zmieniono
pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej na blachę
stalową.
Budynek posiada zachowane dwie zabytkowe
więźby dachowe. Pierwsza zlokalizowana jest nad
przykrytym dachem dwuspadowym korpusem nawowym, druga – nad niewielkim prezbiterium znajdującym się po stronie północno-wschodniej (budynek nie jest ściśle orientowany), nakrytym dachem
pięciospadowym. Więźby zbudowane zostały łącznie z murami kościoła, najprawdopodobniej w latach 1912–1913. Brak jest informacji dotyczących
wznoszącego je warsztatu ciesielskiego.
W okresie powojennym konstrukcje uległy tylko
niewielkim przekształceniom, polegającym na zastosowaniu dodatkowych wzmocnień kleszczonych
środkowych ram stolcowych.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 11,30 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 9,00 m
Wysokość wiązara: 5,70 m

Nad nawą kościoła znajduje się wolna więźba
płatwiowo-kleszczowa, mieszana, wieszarowo-stolcowa, dwukondygnacyjna, w dolnej kondygnacji
dwustolcowa, w górnej kondygnacji jednowie-
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szakowa. Zbudowana jest z 13 wiązarów, z których
cztery są pełne, a dziewięć niepełnych. Usztywnienie
podłużne konstrukcji tworzą dwie ramy stolcowe
o stolcach pochyłych zlokalizowane w dolnej kondygnacji oraz centralna rama wieszakowa w górnej
kondygnacji wspierająca płatew kalenicową.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: dwóch odcinków belek wiązarowych (belek kulawek), dwóch
krokwi, pary stolców zlokalizowanych w dolnej
kondygnacji, podpierających krokwie za pośrednictwem płatwi i usztywnionych mieczami w kierunku
podłużnym, wieszaka w górnej kondygnacji wypartego parą zastrzałów biegnących od belki wiązarowej poprzez stolec do wieszaka oraz pary kleszczy
spinających wszystkie powyższe elementy wiązara.
W stopie wiązara, pomiędzy krokwią a zastrzałem,
znajduje się płatew stopowa, o którą wspierają się
oba powyższe elementy więźby. W strefie okapu
połączenie krokwi z odcinkiem belki kulawki osłonięte jest przypustnicą.
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245 ■ Widok kościoła pw. Narodzenia NMP na Białołęce-Płudach od
strony północnej, fot. autor

Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch krokwi postawionych bezpośrednio na koronie muru oraz opartych na trzech płatwiach: stopowej, połaciowej
i kalenicowej.
Ramy stolcowe
Występują dwie boczne ramy stolcowe o stolcach
pochyłych. Stolce oparte są bezpośrednio na odcinku
belki kulawki i wspierają płatew połaciową. Stolce
występują w każdym wiązarze pełnym, usztywnienie ramy w kierunku podłużnym realizowane jest za
pomocą mieczy pomiędzy stolcami a płatwią.
Rama wieszakowa
Centralna rama wieszakowa zbudowana jest z wieszaka wypartego parą zastrzałów i wspierającego
płatew kalenicową. Wieszak występuje w każdym
wiązarze pełnym, usztywnienie ramy w kierunku

kościół pw. narodzenia nmp w płudach

246 ■ Przekroje poprzeczne

i podłużne więźby dachowej
kościoła pw. Narodzenia
NMP na Białołęce-Płudach,
skala 1:150, oprac. autor
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podłużnym realizowane jest za pomocą mieczy
pomiędzy wieszakiem a płatwią.

Charakterystyka konstrukcji nad
prezbiterium
Główne wymiary:
Długość: 2,70 m
Rozpiętość belki wiązarowej: 6,40 m
Wysokość wiązara: 3,80 m

Konstrukcja dachu prezbiterium zbudowana jest
z krótkiego, czterowiązarowego przęsła dachu
dwuspadowego oraz trójspadowego zamknięcia.
W zakresie wiązarów dachu dwuspadowego jest to
więźba wolna, płatwiowo-kleszczowa, mieszana,
wieszarowo-stolcowa, dwukondygnacyjna, w dolnej kondygnacji dwustolcowa, w górnej kondygnacji jednowieszakowa. Zbudowana została z czterech
wiązarów, z których dwa skrajne wiązary są pełne,
a dwa środkowe niepełne. Usztywnienie podłużne
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247 ■ Widok konstrukcji dachowej nad nawą kościoła, fot. autor

249 ■ Widok konstrukcji dachowej nad nawą kościoła, fot. autor

248 ■ Widok bocznej ramy stolcowej konstrukcji więźby nad nawą

250 ■ Widok konstrukcji dachowej nad prezbiterium kościoła,
fot. autor

konstrukcji tworzą dwie ramy stolcowe o stolcach
stojących, zlokalizowane w dolnej kondygnacji, oraz
centralna rama wieszakowa w górnej kondygnacji
wspierająca płatew kalenicową.
Zamknięcie prezbiterium zbudowane jest z promieniście ustawionych krokwi narożnych (krawężnic) wspartych w węźle kalenicowym (wiązary
pełne) oraz odcinków krokwi kulawek opartych
o krokwie narożne. Krokwie wsparte są w połaci
dachu płatwiami, będącymi kontynuacją płatwi ram
stolcowych, płatwie wspierane są przez stolce postawione bezpośrednio na sklepieniu i usztywnione
z wieszakiem dodatkowymi kleszczami.

Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch krokwi postawionych
bezpośrednio na koronie muru i opartych na trzech
płatwiach: stopowej, połaciowej i kalenicowej.
Ramy stolcowe
Występują dwie boczne ramy stolcowe o stolcach
stojących. Stolce oparte są bezpośrednio na sklepieniu i wspierają płatew połaciową. Stolce występują
w obu wiązarach pełnych, usztywnienie ramy
w kierunku podłużnym realizowane jest za pomocą
mieczy pomiędzy stolcami a płatwią. Odcinki ramy
stolcowej zamknięcia zbudowane są tak samo.

Wiązar pełny
Składa się z analogicznych elementów do tych
w nawie kościoła, inny jest jedynie układ ram stolcowych o stolcach stojących, postawionych bezpośrednio na sklepieniu.

Rama wieszakowa
Centralna rama wieszakowa zbudowana jest z wieszaka wypartego parą zastrzałów i wspierającego
płatew kalenicową. Wieszak występuje w obu
wiązarach pełnych, usztywnienie ramy w kierunku

kościoła, fot. autor
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podłużnym realizowane jest za pomocą mieczy
pomiędzy wieszakiem a płatwią.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobiono w większości ręcznie, metodami ciesielskimi. Otwory na kołki wykonano za pomocą świdra ręcznego. Kołki obrobione
są ręcznie i posiadają przekrój okrągły.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Występują połączenia ciesielskie na czop kołkowany,
przekładkę niekołkowaną (zastrzały ze stolcami),
zwidłowanie z kołkiem (połączenie krokwi w kalenicy i odcinków płatwi połaciowych i kalenicowej
nad nawą) oraz wrąb (połączenie zastrzałów z wie-

252 ■ Górna część ramy wieszakowej konstrukcji nad nawą kościoła,
fot. autor

Występujące na krokwiach znaki powstały
w dwóch etapach, duże wykonano w czasie wznoszenia konstrukcji, małe pochodzą z okresu jej
napraw. Oznaczenia na krokwiach są wymieszane,
co świadczy o prowadzeniu prac remontowych
z częściowym demontażem elementów.
Brak jest zachowanych oznaczeń na elementach
podłużnych ram stolcowych i ramy wieszakowej.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Do spięcia kleszczy konstrukcji zastosowano połączenia śrubowe z podkładkami stalowymi.
251 ■ Widok bocznej ramy stolcowej konstrukcji więźby nad
prezbiterium kościoła, fot. autor

szakiem). Pomiędzy kleszczami a krokwiami, wieszakiem, stolcami i zastrzałami występują połączenia
śrubowe z podkładkami.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Występują dwa systemy ciesielskich znaków montażowych, analogiczne dla elementów konstrukcji
nad nawą i prezbiterium. Pierwszy system oznacza
kolejny wiązar konstrukcji, znaki występują na
krokwiach. Drugi system oznacza elementy kolejnego wiązara pełnego, oznaczenia znajdują się na
wieszakach, stolcach i zastrzałach wieszaka. Systemy
numeracji liczone są od strony północno-wschodniej
konstrukcji. Znaki kreskowe, wycinane prawdopodobnie za pomocą wąskiego dłuta ciesielskiego,
nawiązują do cyfr rzymskich, od strony zachodniej
przy znaku występuje dodatkowa, ukośna kreska.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest najprawdopodobniej
w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcje więźb zachowały się w stanie dobrym
i uległy jedynie nieznacznym przekształceniom.
W okresie powojennym konstrukcję remontowano
co najmniej dwa razy, w wyniku czego w wiązarach niepełnych dodano rozpory o wyglądzie jętek
i wykonano miejscowe nakładki elementów, głównie
kleszczy. Wymianie uległa również część krokwi.
Drewno konstrukcji nad nawą posiada miejscowe
uszkodzenia spowodowane korozją biologiczną,
szczególnie w wiązarze szczytowym oraz w elementach poziomych kleszczy.
Literatura: Dunin 1978; Figauzer 2002; Kościoły 1982; Kościoły
2005, Kościółek 1912; Lis 2012; Wędrowska 2002.
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253 ■ Widok kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku
Fabrycznym od strony frontowej, fot. autor
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Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego
na Targówku Fabrycznym

Datowanie konstrukcji:

Wszystkie konstrukcje – 1919 (l)
Kościół pw. Zwiastowania Pańskiego na Targówku
Fabrycznym zbudowany został w 1919 r. wysiłkiem
pierwszego proboszcza nowo utworzonej parafii, ks.
Eustachego Krocina, oraz wiernych, w przeważającej części kolejarzy. Pierwotnie miał być kościołem
tymczasowym na okres maksymalnie pięciu lat, stąd
zapewne jego prosta konstrukcja i skromna forma,
wykorzystująca elementy stylu zakopiańskiego
widoczne w bryle i wystroju wnętrza. Projekt
budynku wykonał architekt Stefan Szyller, prace
murarskie prowadził majster Ignacy Lewandowski,
a ciesielskie – majster Antonii Wierzbicki (Wolański
2008, s. 41). We wnętrzu kościoła zachowała się część
pierwotnego wystroju w postaci ołtarza głównego
projektowanego przez Jana Koszczyca Witkiewicza.
Budynek konsekrował 8 września 1919 r. nuncjusz
apostolski w Polsce Achille Ratti, późniejszy papież
Pius XI.
W trakcie użytkowania obiektu budynek był
zapewne kilkakrotnie, na bieżąco remontowany
(malowanie ścian i konstrukcji drewnianej, naprawa
uszkodzeń, uzupełnienie pokrycia, obicie stropu
płytami pilśniowymi). Około 1948 r. dobudowano
kaplicę od strony zachodniej. W ostatnich latach
przeprowadzono generalny remont świątyni, zarówno w zakresie konstrukcji, jak i wyposażenia
oraz wystroju. Wyremontowano również pozostałe
elementy zespołu kościelnego: plebanię i niewielką
drewnianą dzwonnicę.
Budynek posiada zachowane dwie zabytkowe
więźby dachowe. Pierwsza zlokalizowana jest nad
przykrytym dachem dwuspadowym korpusem nawowym, druga – nad niewielkim prezbiterium znaj-

dującym się po stronie północno-wschodniej (budynek nie jest ściśle orientowany), nakrytym dachem trójspadowym. Dwie niewielkie konstrukcje
dachowe znajdują się również nad dobudówkami przy
elewacjach bocznych kościoła, mieszczących boczną
kruchtę wejściową i kaplicę. Więźby zbudowane
zostały łącznie z murami kościoła. Konstrukcja nad
nawą kościoła jest ustrojem samonośnym, wspartym
na drewnianych słupach połączonych konstrukcyjnie
z elementami dachu. Konstrukcja widoczna jest od
strony wnętrza kościoła, stanowiąc główny element
jego wystroju architektonicznego wnętrza.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 23,90 m
Rozpiętość wiązara: 9,90 m
Wysokość wiązara: 10,00 m

Nad nawą kościoła znajduje się wolna więźba płatwiowo-kleszczowa, stolcowa. Zbudowana jest z 22
wiązarów, z których sześć jest pełnych, a 16 niepełnych. Usztywnienie podłużne konstrukcji tworzą
dwie ramy stolcowe o stolcach pochyłych opartych
na słupach przyściennych, stanowiące podstawę
dla całości konstrukcji. W części północnej zlokalizowana jest wieżyczka-sygnaturka wbudowana
pomiędzy elementy więźby dachu.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: dwóch
krokwi obmurowanych przy koronie muru i posiadających wysunięte, ozdobnie opracowane zakończenia tworzące okap, jętki mniej więcej w połowie
długości krokwi oraz dwóch stolców wspierających
płatew zlokalizowaną pod jętką przy połączeniu
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254 ■ Widok dachów kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego na
Targówku Fabrycznym, fot. autor

Więźba prezbiterium jest konstrukcją stolcową,
dwustolcową, z trzema niewielkimi ramami stolcowymi usytuowanymi za ścianką kolankową muru
przy wszystkich trzech ścianach: dwóch bocznych
oraz tylnej. Na płatwiach ram stolcowych wsparte
zostały krokwie, z których część posiada pełną długość, a część dochodzi jedynie do krokwi narożnych.
Konstrukcja składa się z trzech wiązarów o krokwiach
pełnej długości oraz trzech z krokwiami kulawkami.
Wiązary z krokwiami o pełnej długości zbudowano
z krokwią. Jętki nie są przewiązane z krokwiami,
a jedynie położone na płatwiach ram stolcowych
w linii elementów wiązarów pod krokwiami. Dolne
końcówki stolców oparte są na pionowych słupach
przyściennych mniej więcej w 2/3 ich wysokości. Na
słupach tych położone są dolne płatwie, stanowiące
oparcie dla krokwi w rejonie korony muru. Całość
wiązara spięta jest czterema parami kleszczy, dwie
pary długich, krzyżujących się kleszczy spinają
krokwie ze stolcami i jętką, natomiast dolne, krótkie
kleszcze wzmacniają dodatkowo połączenie stolców
ze słupami przyściennymi.
Wiązar niepełny
Składa się z dwóch krokwi obmurowanych przy
koronie muru i posiadających wysunięte, ozdobnie
opracowane zakończenia tworzące okap oraz jętki
położonej na płatwiach ram stolcowych i dobitej
gwoździami do krokwi po jej zewnętrznej stronie.

z dwóch krokwi, których końcówki obmurowane są
przy koronie muru i posiadają wysunięte, ozdobnie
opracowane zakończenia tworzące okap oraz pary
poziomych kleszczy spinających je w połowie ich
długości.

Ramy stolcowe
Występują dwie boczne ramy stolcowe o stolcach
pochyłych. Stolce oparte są na słupach przyściennych i wspierają płatew połaciową. Stolce występują
w każdym wiązarze pełnym, usztywnienie ramy
w kierunku podłużnym realizowane jest za pomocą
mieczy pomiędzy stolcami i płatwią.

Ramy stolcowe
Występują trzy ramy stolcowe o stolcach stojących.
Stolce postawione są na belkach stropowych oraz
wspierają płatwie, na których oparte są krokwie.
Stolce zlokalizowano na połączeniu i pośrodku
długości każdej z ram. Usztywnienie podłużne ram
stolcowych stanowią miecze pomiędzy stolcami
a płatwiami.

Charakterystyka konstrukcji nad prezbiterium

Sposób obróbki drewna

Główne wymiary:
Długość: 4,80 m
Rozpiętość wiązara: 6,10 m
Wysokość wiązara: 4,10 m
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255 ■ Widok wnętrza kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego na
Targówku Fabrycznym, fot. autor

Elementy konstrukcji obrobione są maszynowo.
Otwory na kołki wykonano za pomocą świdra ręcznego. Kołki posiadają przekrój okrągły
i kwadratowy.
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fragment rzutu więźby dachowej kościoła pw.
Zmartwychwstania Pańskiego na Targówku
Fabrycznym, skala 1:150, oprac. autor
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257 ■ Skrzyżowanie kleszczy konstrukcji dachowej nad nawą kościoła,

259 ■ Widok konstrukcji dachowej nad nawą kościoła, fot. autor

258 ■ Fragment konstrukcji dachu widoczny od strony wnętrza

260 ■ Połączenie kleszczy z krokwią w konstrukcji więźby nad nawą
kościoła, fot. autor

fot. autor

kościoła, fot. autor

Rodzaje połączeń ciesielskich

Występują połączenia ciesielskie na czop kołkowany
(połączenia mieczy ze stolcami i płatwiami) i bez
kołka (połączenie stolców ze słupami), zwidłowanie
z kołkiem (połączenie krokwi w kalenicy). Kleszcze
połączone są pomiędzy sobą i z jętkami na przekładki.
Pomiędzy kleszczami a krokwiami, stolcami i jętkami występują połączenia śrubowe z podkładkami.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Na elementach więźby nie odnaleziono ciesielskich
znaków montażowych. Prawdopodobnie wykonano
je za pomocą kredy lub docinano i montowano konstrukcję już na palcu budowy bądź bezpośrednio na
dachu kościoła.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest najprawdopodobniej
w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcje więźb zachowane są w stanie dobrym
i uległy jedynie nieznacznym przekształceniom.
W okresie powojennym prowadzono kilkakrotnie
remonty konstrukcji, w trakcie ostatniego remontu
przed kilku laty wymieniono część pierwotnych
elementów, pozostawiając dotychczasowy układ.
W chwili obecnej konstrukcja znajduje się w dobrym
stanie zachowania.

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Do spięcia kleszczy konstrukcji użyto połączeń śrubowych z podkładkami stalowymi.

Literatura: Bruno 2006; Dunin 1978; Kościoły 1982; Kościoły
2005; Omilanowska 1995; Wiśniewski 2009; Wolański 2008.
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261 ■ Widok kościoła popijarskiego pw. NMP Królowej Polski przy ul.
Długiej od strony frontowej, fot. autor
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Katedra Polowa Wojska Polskiego
pw. NMP Królowej Polski przy ul. Długiej,
pierwotnie kościół Pijarów

Datowanie konstrukcji:
Nawa – 1923–1927 (l)

Kościół Pijarów wzniesiony został w 2. połowie
XVII w., prawdopodobnie w latach 1681–1689. W pierwotnym kształcie świątynia posiadała dwuwieżową
fasadę poprzedzoną niewielkim dziedzińcem, cofniętą
w stosunku do linii zabudowy ulicy Długiej. Fasada
ta została w latach 1758–1769 zlikwidowana z pozostawieniem górnych kondygnacji wież, a kościół
rozbudowany do linii pierzei ulicy z budową nowej,
dwukondygnacyjnej fasady nawiązującej do wzorów
palladiańskich. Prawdopodobnym autorem rozbudowy kościoła i nowej fasady był Jakub Fontana.
W 1834 r. z rozkazu cara Mikołaja I kościół został
odebrany pijarom i przekazany cerkwi prawosławnej
z przeznaczeniem na Sobór Trójcy Świętej i katedrę
eparchii warszawskiej. Decyzja miała niewątpliwie
charakter represji zaborcy wobec pijarów za ich
pozytywny stosunek do powstania listopadowego.
W zamian za kościół i klasztor przy ulicy Długiej
pijarzy otrzymali dawny kościół Jezuitów przy ulicy
Świętojańskiej na Starym Mieście. Przebudowa
kościoła na cerkiew zrealizowana została w latach
1835–1837 zgodnie z projektem Antoniego Corazziego
i Andrzeja Gołońskiego. W jej wyniku przekształcono
fasadę budynku i wybudowano nad frontową częścią
nawy potężny masyw wieżowy z pięcioma kopułami,
częściowo z wykorzystaniem dolnych kondygnacji
dawnych wież kościoła. W trakcie przebudowy
wymieniono prawdopodobnie również pozostałą
część więźby dachu nad nawą na typową dla 1. połowy
XIX w. konstrukcję wieszarową, dwuwieszakową.
Kolejna przebudowa świątyni zrealizowana została
w latach 1923–1927 i miała na celu przywrócenie
barokowej formy świątyni sprzed przebudowy na

cerkiew. Początkowo planowano dokonanie jedynie
nieznacznych przekształceń z likwidacją wyłącznie
najbardziej charakterystycznych elementów architektury cerkiewnej, ostatecznie jednak pod naporem
opinii publicznej zdecydowano się na całkowitą przebudowę kościoła i usunięcie wszystkich elementów
dodanych w latach 1835–1837. Projekt przebudowy
wykonał architekt Oskar Sosnowski, prawdopodobnie przy udziale Jerzego Raczyńskiego. W wyniku
przeprowadzonych prac budowlanych całkowicie
zlikwidowano dawne konstrukcje dachowe wraz
z konstrukcjami kopuł, a nad całością nawy wykonano jedną konstrukcję płatwiowo-kleszczową
o układzie wieszarowym.
W czasie działań II wojny światowej kościół został
w dużym stopniu zniszczony, przetrwała natomiast
w całości konstrukcja dachu nad nawą kościoła.
Powojenne prace remontowe budynku wykonano
w latach 1954–1957 według projektu architekta Leona
Marka Suzina.
Kościół posiada zachowaną jedną historyczną
konstrukcję dachową nad nawą główną. Pozostałe
konstrukcje: nad prezbiterium i w części frontowej
elewacji, zostały zbudowane w okresie powojennym
w trakcie odbudowy kościoła. Jest to dach dwuspadowy pomiędzy masywem wieżowym a ścianą
szczytową rozdzielającą nawę i prezbiterium.
Budynek kościoła nie jest orientowany w kierunku
wschód-zachód, elewacją frontową zwrócony jest
w stronę północną.

Charakterystyka konstrukcji nad nawą
Główne wymiary:
Długość: 20,70 m
Rozpiętość wiązara: 12,90 m
Wysokość wiązara: 6,30 m
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Nad nawą kościoła znajduje się więźba płatwiowo-kleszczowa, wieszarowa, jednowieszakowa. Zbudowana jest z 21 wiązarów, z których sześć jest
pełnych, a 15 niepełnych. Usztywnienie podłużne
konstrukcji tworzy centralna rama wieszakowa,
z dwoma poziomami płatwi, dwiema połaciowymi
oraz jedną kalenicową. Pomiędzy belkami wiązarowymi wiązarów pełnych zlokalizowane są wymiany,
w których osadzono końcówki belek kulawek wiązarów niepełnych.
Wiązar pełny
Składa się z następujących elementów: dwóch krokwi,
belki wiązarowej i wieszara jednowieszakowego zbudowanego z wieszaka, wypierających go zastrzałów
opartych na belce wiązarowej oraz dodatkowej pary
zastrzałów wspierających płatwie połaciowe mniej
więcej w połowie rozpiętości krokwi. Wszystkie elementy spięte są parą kleszczy zlokalizowanych pod
płatwiami połaciowymi. Dodatkowe usztywnienie
wiązarów stanowią również miecze stopowe łączące
krokwie z belką wiązarową. Natomiast pod belką
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262 ■ Archiwalny widok kościoła popijarskiego przebudowanego
na cerkiew prawosławną, fot. M. Pusch, 1890-1899 r. (polona.pl,
sygn. F.10263/AFF.I-4)

wiązarową zlokalizowana została druga, krótsza belka
połączona z nią za pomocą złącza pilastego, mająca za
zadanie zapobieganie wypaczaniu się belki wiązarowej o znacznej rozpiętości. Obie belki podwieszone
są do wieszaka za pomocą stalowych strzemion.
Wiązar niepełny
Składa się wyłącznie z dwóch krokwi i dwóch odcinków belek kulawek osadzonych w wymianach. Tak
jak w wiązarach pełnych, dodatkowe usztywnienie
wiązarów stanowią miecze stopowe łączące krokwie
z belkami kulawkami.
Rama wieszakowa
Ramę wieszakową tworzą wieszary jednowieszakowe zlokalizowane w wiązarach pełnych konstrukcji, usztywnione w kierunku podłużnym trzema
płatwiami usytuowanymi na dwóch poziomach:
dwiema płatwiami połaciowymi i jedną płatwią

katedra polowa wojska polskiego pw. nmp królowej polski
NAWA
WIĄZAR PEŁNY
PRZEKRÓJ A-A

0

WIĄZAR NIEPEŁNY
PRZEKRÓJ B-B

1

2

3

4

5m

B

A

B

A

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C

263 ■ Przekroje poprzeczne i podłużny więźby dachowej nad nawą
kościoła popijarskiego pw. NMP Królowej Polski przy ul. Długiej,
skala 1:150, oprac. autor

kalenicową. Płatwie połaciowe wsparte są na zastrzałach wieszaka i kleszczach, a płatew kalenicowa – na
wieszaku. Dodatkowe usztywnienie podłużnych ram
stanowią symetryczne miecze pomiędzy płatwiami
a wieszakiem lub zastrzałami wieszaka.

Sposób obróbki drewna

Elementy konstrukcji obrobione są zarówno ręcznie,
jak i maszynowo. Części o większych gabarytach
– belki wiązarowe, wymiany – obrobione zostały
w całości (czterostronnie) ręcznie, a zastrzały wieszaka z dwóch stron ręcznie, a dwóch maszynowo lub
piłą ręczną. Natomiast pozostałe elementy o mniejszych przekrojach obrobiono maszynowo. Nieliczne
otwory na kołki wykonano za pomocą świdra ręcznego. Kołki posiadają przekrój kwadratowy.

Rodzaje połączeń ciesielskich

Występują połączenia ciesielskie na czop kołkowany
(połączenia mieczy z płatwiami oraz wieszakami
i zastrzałami wieszaków) i bez kołka (połączenie krokwi i zastrzałów wieszaka z belkami wiązarowymi),
nakładkę (połączenia mieczy stopowych z krokwiami
oraz belkami wiązarowymi i kulawkami) i na wrąb
(połączenia zastrzałów z wieszakiem). Krokwie w kalenicy połączone są na złącze widlicowe. Pomiędzy
kleszczami a krokwiami, zastrzałami i wieszakiem
występują połączenia śrubowe z podkładkami. Belki
wiązarowe z dodatkowymi belkami wzmacniającymi
połączone są na charakterystyczne złącze pilaste.

Oznaczenia konstrukcji, znaki montażowe

Występują trzy systemy ciesielskich znaków montażowych, składające się ze znaków kreskowych, wycinanych prawdopodobnie za pomocą wąskiego dłuta
ciesielskiego, nawiązujących do cyfr rzymskich. Od
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strony zachodniej przy znaku występuje dodatkowa,
ukośna kreska. Pierwszy system oznacza elementy
kolejnego wiązara pełnego, oznaczenia znajdują się
na wieszakach, zastrzałach i krokwiach. Pozostałe

dwa systemy dotyczą elementów usztywnień podłużnych: kolejnego miecza i kolejnej płatwi. Wszystkie
systemy numeracji liczone są od strony południowej
konstrukcji.

264 ■ Widok konstrukcji nad nawą kościoła, fot. autor

267 ■ Widok usztywnień wieszara konstrukcji nad nawą kościoła,

265 ■ Widok konstrukcji nad nawą kościoła, fot. autor

268 ■ Usztywnienia górnej części ramy wieszakowej konstrukcji,

266 ■ Połączenie zastrzałów z wieszakiem w konstrukcji nad nawą
kościoła, fot. autor

269 ■ Wzmocnienie belki wiązarowej w wiązarach pełnych konstrukcji
nad nawą kościoła, fot. autor

fot. autor

fot. autor

katedra polowa wojska polskiego pw. nmp królowej polski

270 ■ Projekt przebudowy kościoła

garnizonowego d. Pijarów pw. NMP
Królowej Polski, przekrój
poprzeczny projektowanej
konstrukcji nad częścią frontową
nawy, O. Sosnowski, 1923 r.
(Archiwum Akt Nowych, Akta
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
sygn. 3659)

Elementy metalowe w konstrukcji więźby

Do spięcia kleszczy konstrukcji zastosowano połączenia śrubowe z podkładkami stalowymi. Dodatkowe
wzmocnienia w postaci stalowych płaskowników
występują na połączeniach wieszaków z zastrzałami.
Natomiast belki wiązarowe wraz z ich wzmocnieniami podwieszone zostały do wieszaków za pomocą
stalowych strzemion.

Skład gatunkowy drewna

Konstrukcja wykonana jest najprawdopodobniej
w całości z sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.).

Remonty i naprawy konstrukcji. Stopień
zachowania autentycznej substancji

Konstrukcja więźby zachowała się w stanie dobrym
i w zasadzie nie uległa przekształceniom od czasu
budowy. Być może elementem dodanym są miecze
stopowe wiązarów, z uwagi na zastosowanie do

ich montażu złącz nakładkowych, praktycznie
niestosowanych już we współczesnych więźbach
dachowych. Również same miecze stopowe z reguły
nie występują już w konstrukcjach wieszarowych
w XIX i XX w. Miecze mogły zostać dodane jako
wzmocnienie węzłów stopowych konstrukcji podczas odbudowy kościoła w okresie powojennym.
Elementy obrabiane ciesielsko (belki wiązarowe
i kulawki, wymiany oraz wieszaki i ich zastrzały)
mogły być natomiast wtórnie wykorzystane z wcześniejszych konstrukcji dachu lub kopuły kościoła,
pochodzących z początku XIX w. Świadczy o tym
zarówno sposób obróbki drewna, jak i występujące na części elementów dawne gniazda połączeń
ciesielskich.
Literatura: Kunkel 2004; Mączyński R. 1992; Mączyński R.
1995; Kościoły 1956; Kościoły 1982; Paszkiewicz 1991; Putkowska
1991; Sokoł, Sosna 2011.
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271 ■ Projekt przebudowy kościoła
garnizonowego d. Pijarów pw. NMP
Królowej Polski, przekrój poprzeczny
projektowanej konstrukcji nad częścią
środkową nawy (w miejscu dawnej kopuły),
O. Sosnowski, 1923 r. (Archiwum Akt
Nowych, Akta Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, sygn. 3659)
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Historic Roof Trusses of
Warsaw Churches
Abstract

H

istorical structures of timber roof trusses in the area of Warsaw have not been subject
to scientific study so far, despite the fact that Warsaw, being a capital city, from the
early 17th century was focusing main currents in arts and architecture and was attracting
best architects, builders and craftsmen active within the whole country. The purpose of
the present book is to fill this gap, at least in part, through a presentation of roof structures which have been present throughout history in Warsaw churches. It was not by
chance that I decided to present the development and transformations of roof structures
on the example of church roofs. It was rafter framings of churches – being main objects
of monumental architecture – that imposed the necessity of using the technically most
perfect constructions that could be adapted to large roofs. At the same time, it was these
structures that were incorporating most quickly the very latest style trends and concepts
that innovated or improved the old structures and were using unconventional solutions in
accordance to the specificity of individual buildings.
There were over eighty church buildings constructed within the city of Warsaw municipal boundary over a span of centuries. Many of them do not exist anymore, and a majority of them have been transformed or destroyed during the Second World War. Thus, it
should seem that information about their roof trusses could be only fragmentary, and the
historic structures themselves preserved in single examples. A more thorough examination, however, reveals that a large part of old structures have been preserved together with
a rich archival material making it possible to determine layouts and constructions of the
old roofs of churches in Warsaw used from the Middle Ages to the 20th-century interwar
period. An analysis of preserved trusses and archival documents has made it possible
to present an almost exact picture of roof structures used to cover churches in Warsaw
throughout centuries, thus shedding light on these extremely interesting, but due to their
location often unobserved and neglected monuments of traditional carpentry.
For the area of Warsaw, we have information about 77 roof structures in 39 churches
built between the 15th century and the 1920s. In the case of 33 structures constructed for
17 churches the information is detailed since the analyzed structures have been preserved
until the present day. The remaining roof trusses are known only from preserved archival
documents, designs and archival inventories. These materials are of various degree of
accuracy; some allow for quite a thorough analysis of the whole structural framework of
a roof truss, but in majority of cases they present only a part of the transverse or longitudinal section of the structure. The analysis is based on all preserved materials to present the
fullest possible picture of transformations of structural types and framings used in roofs of
Warsaw churches throughout centuries.
We should bear in mind, however, that the analyzed structures make only a part of
original roof trusses built in Warsaw area. Many of them remain unknown for they were
replaced with new ones or were destroyed without being documented.
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Types and Systems of Wooden Roof Structures

Over the span of centuries, monuments of medieval sacral architecture in the area of
modern Warsaw have undergone destructions, major transformations and, except for
the churches of St Jacob at Tarchomin and St Mary Magdalene at Wawrzyszew, were
totally demolished during the Second World War. Also the churches at Tarchomin and
Wawrzyszew underwent at some point of their history some extensive rebuilding, having
in the mid-18th century and in 1935 their original roof structures replaced with new ones.
For this reason there are no preserved original medieval trussed roofs in the churches
of Warsaw.
We are justified in thinking, however, that they did not differ typologically from commonly used in Poland at that time collar beam roofs and the king-post roofs. All research
conducted so far have concluded that in the High Medieval Period the most commonly
used were king-post rafter framings which almost totally dominated roof structures of
churches. In the Late Medieval Period, king-post rafter framings were often used together
with queen-post ones, especially for covering buildings with barrel vaults built into the
attic of the church building.
Due to the lack of preserved original roof trusses, we have to base our fragmentary
knowledge of possible medieval roof structures only on preserved historical documents.
There are three church buildings in Warsaw with such documentation: the Cathedral of St
John the Baptist in Old Town, the bell tower of the Church of the Visitation of the Virgin
Mary in New Town and the St Mary Magdalene’s Church at Wawrzyszew. The C a t h e d r a l
C h u r c h o f S t J o h n t h e B a p t i s t has always been the main church of Warsaw: from
1798 – it was the cathedral of the Warsaw Curia and the seat of the bishop of Warsaw, and
since 1817 of the archbishop. Hence, the church has always been of the highest importance
and this was reflected in the architecture of the building, making it stand out from other
churches of Warsaw, especially as regards the scale of the structure. The Gothic building
was constructed in two stages, in the 1390s its presbytery was built, and in the first half of
the 15th century – the main body of the central nave. The presbytery and nave were covered
with pitched roofs. The fact that the roof above the central nave covered a three-nave hall
resulted in its large size and its massive structure dominated the skyline of the city until the
mid-19th century. It was undoubtedly the largest roof of a building in Warsaw, with its ca
25.6 m of height. Its roof structure over the nave is known from an inventory measurement
taken before its rebuilding in 1837–1848. It was probably a six-collar beam structure with
five central truss posts and four pairs of struts of the middle central truss post, braced with
two pairs of struts of side truss posts. At a later time, the roof truss was reinforced with
four pairs of the queen-post frames, a central queen-post frame and a system of additional
struts and diagonal braces which fastened together old and new elements (Fig. 8, 10).
Mixed king-post-queen-post structure was used in the roof covering the bell tower
of the C h u r c h o f t h e V i s i t a t i o n o f t h e V i r g i n M a r y i n N e w To w n .
It was a small frame of seven trusses, with a central truss and the two end trusses being
full roof trusses consisting of king- and queen-posts which provided a main longitudinal
reinforcement of the structure (Fig. 11). The analyzed roof truss has a distinct late-medieval
character and most probably was erected together with the walls of the bell tower dated to
the first half of the 16th century or 1570.
The third building with the roof structure built in the medieval tradition was the
C h u r c h o f S t M a r y M a g d a l e n e a t Wa w r z y s z e w, constructed in the second
quarter of the 16th century. The structures over the nave and presbytery were collar beam
framings without a longitudinal reinforcement, with a construction of wooden shell
roof built into the lower storey (Fig. 13, 14). The roof over the nave was constructed of
seven analogous trusses, and above the presbytery – of five full trusses and one reduced
truss. In its original form, the apse of the presbytery was covered with a half-cone roof
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constructed of radially arranged rafters based on the back part of the presbytery roof.
These rafter framings refer directly to collar beam structures with wooden shell roof,
very common in the Middle Ages, especially characteristic of Silesia, Chełmno Land and
Gdańsk Pomerania. Barrel vault roofs over the nave and presbytery were commonly used
in Gothic-Renaissance churches in Mazovia in the 16th century. A thesis of the medieval
genesis of the structure is reinforced by the nature of some of its carpentry joints, especially
overlapping joints of structural elements of the shell roof.
The transfer of sessions of the Sejm – the Parliament of the Polish-Lithuanian
Commonwealth – to Warsaw soon after 1569, and especially that of the royal residence
and the capital from Cracow to Warsaw at the end of the 16th century, initiated a rapid
urban development of the city, including sacral architecture. Main royal and magnate
investments in Warsaw triggered off also transformations of existing Warsaw churches
and construction of many new shrines for congregations that had come to the city. By its
extensive building development the city attracted a growing wave of leading architects
and royal builders as well as many less-qualified craftsmen. Warsaw and its architecture
entered a new era of development which was characterized by, among other things, the
abandonment of traditionally used structures of roof trusses, designed and worked out in
medieval guilds, for new ones, which through the agency of foreign architects and builders
were drawing on solutions used in architecture of Western Europe.
Roof trusses constructed before the mid-17th century are known only from archival
documentation and form a very characteristic group with similar structural features. The
rafter framings above the c l o i s t e r c h u r c h e s o f t h e D o m i n i c a n s a n d J e s u i t s
were mixed systems, truss-queen-post rafter framings, with highly individual solutions
making them stand out from other similar mixed rafter framings (Fig. 18–22). These
solutions were two-story queen-post rafter framings in which very high queen posts were
going up to the upper collar beam, and the lower collar beam played in fact the role of
struts for posts, and characteristic struts made up of two sections, serving as an additional
suspension of the king-post. Thus, these elements, together with the struts set on the upper
collar beam, create a structural part of the truss rafter, and within the whole structure they
play a double role of both struts for the side queen-posts and additional suspension of
the central king-post. This framing has no parallels in the structures from outside Poland
known to the author from the literature on the subject. Only two constructions from outside Warsaw are similar, built in the first half of the 17th century, at Siemiatycze in Podlasia
(Fig. 23) and Raszyn near Warsaw (Fig. 24).
Mixed rafter-queen-post structures of the truss were erected also in 1643–1649 over the
central nave of the C h u r c h o f S t B e n o n i n N e w To w n and in 1671 over the central nave, presbytery and the arms of the transept of the C h u r c h o f t h e D i s c a l c e d
C a r m e l i t e s i n K r a k o w s k i e P r z e d m i e ś c i e S t r e e t. The structure of the
Bennonite Church had the framing similar to those of Jesuit and Dominican Church (Fig.
25–28), while in the Carmelite Church the basis of the full truss was formed by four rafter
framings, two with lying queen posts localized in the lower storey and two with standing
queen posts in the middle storey, and in the full trusses with a king post set on rafters, collar
beams and struts, supported by two braces set on the upper collar beams (Fig. 30, 124–125).
What is characteristic, though, is that the king post has no longitudinal reinforcements, so
it does not form a king-post frame, and its function of supporting the rafter beam was
reduced to minimum and is realized only through the mortise-and-tenon joint. Thus, we
can say that the function of the king post was reduced to a post in the transverse roof truss
framing and in fact it did not play any role in the structure of the roof frame.
A different construction with the central truss post was used in the roof over the
southern wing of the c o n v e n t o f t h e V i s i t a t i o n N u n s i n K r a k o w s k i e
P r z e d m i e ś c i e S t r e e t, originally the first church of the convent (Fig. 29, 154). The
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structure, built circa 1663–1666, has a king-post framing in the upper story, being the only
longitudinal reinforcement of the roof truss. Later, the structure was strengthened with
three additional queen-post trusses.
The roof structure of the Church of the Discalced Carmelites presents the last phase
of the mixed truss rafter-queen-post frames, characteristic of Warsaw churches of the 17th
century, in the transition period between medieval and early modern solutions, typical of
the Late Baroque Period. These transformations resulted from gradually changing canons
of roof constructions and proportions of Baroque churches rather than fully mirror the
epochs of history with their changes of architectural styles. This process was also evident in
the area of Warsaw, although it did not run in a standard way here. King-post rafter framings, characteristic of the medieval period, were best suited for high roofs of the Gothic
buildings. The tradition of their construction survived together with the roofs of Gothic
proportions throughout the whole 17th century, and in some regions of Poland, for example
in Mazovia, was used until the middle or even the end of the 18th century. The activities of
foreign carpenter’s shops and carpentry masters, common in Warsaw from the early 17th
century, accelerated the adaptation of new queen-post and truss rafter solutions that had to
be adjusted to roofs which were still Gothic in their height and proportions. This resulted
in specific systems, with unconventional solutions on the scale of the whole country, which
were used throughout the whole 17th century and were gradually disappearing with the
reduced height of roof. Complex systems of roof framings were not needed for roofs of
Baroque proportions, common from the early 18th century on, and were replaced by queenpost framings, simpler to construct and more economical both with timber and the labor
needed to produce them.
The exclusively queen-post framings appeared in the last years of the 17th century. They
were used to construct the roof trusses of the C a p u c h i n C h u r c h i n M i o d o w a
S t r e e t built in 1681–1694 (Fig. 32), the S t C l a r e’s C h u r c h o f t h e B e r n a r d i n e
n u n s (Fig. 33), t h e c h u r c h o f t h e D i s c a l c e d C a r m e l i t e s at Leszno near
Warsaw (its presbytery in 1714, and nave in 1728, Fig. 34–35, 137), the S t M a r t i n’s
A u g u s t i n i a n C h u r c h i n O l d To w n ( ca 1750–1751, Fig. 41–42) and the c h u r c h
o f t h e n u n s o f t h e V i s i t a t i o n i n K r a k o w s k i e P r z e d m i e ś c i e (1755, Fig.
43, 159). In all the above churches the roof trusses were simple, with standing truss frames,
in the case of the Carmelite Church enriched with long, intersecting braces, and in the
churches of the Augustinians and Visitation nuns – with braces and horizontal struts
under a collar beam. Starting from the early 18th century, more and more common were
structures with laying queen-post frames, such as those used for the construction of the
S t J o h n o f G o d ’s H o s p i t a l l e r s C h u r c h in New Town (ca 1728, Fig. 36), and
the S t J a c o b’s C h u r c h a t Ta r c h o m i n (its presbytery in 1730 – additionally
strengthened with a small king-post frame, its nave in 1738, Fig. 37–38, 144–145). Some of
the structures had a mixed roof structure: king-post- or truss-rafter-queen-post frames, as
for example the framing above the nave of the ch u r c h a t t h e v i l l a g e o f S ł u ż e w
(before the mid-18th century, Fig. 39) or the nave in the C h u r c h o f t h e Vi s i t a t i o n o f
t h e Vi r g i n M a r y i n N e w To w n (probably 1753–1759, Fig. 40).
The queen-post frames presented above, which dominated in the roof structures of
churches in 18th-century Warsaw, belong to very similar architectonical solutions with two
frames: standing and lying frame roof truss. They are simple rafter framings, adapted to
uncomplicated, both as regards their size and their shape, church roofs. In fact, there were
no individual solutions used to meet the needs of a particular building, unlike in the previous century. We are justified in speaking about a certain standardization of roof trusses
which did not exceed the scheme based on the considerations of utility, such as facility of
construction and its small costs together with its durability and effectiveness of structural
solutions. The roofs also show an evident tendency to use proven solutions, propagated by
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increasingly popular building and carpentry templates. Roof structures at that time were
more and more often drawn into building design documentations, and it was increasingly
common that a decision about the use of a concrete structure was being made by an architect designer, and not by a carpenter constructing a roof. This process is especially evident
in large cities, where a majority of representative sacral buildings were designed by famous
architects and constructed by specialized workshops cooperating with them.
There are two realizations, from the second half of the 18th century that stand out
against the background of those similar structures, both as regards their scale and solutions used. The first one is a roof structure of the E v a n g e l i c a l - A u g s b u r g c h u r c h
building built in 1777–1778. The church, built in the form of a rotunda, was topped with
a large dome with a lantern at the top (Fig. 2, 44). The diameter of the dome was ca 33
meters, and its height without the lantern – ca 18 meters. The system of its rafter framing
was so different that it does not fit in any of the categories of roof trusses worked out so
far. Roof trusses in the form of an arch were arranged radially around a central lantern
and had the character of a truss which was stiffened by queen-post frames and long braces.
The second roof truss, probably built in the 1750s, was constructed over the c h u r c h o f
S t L a w r e n c e a t Wo l a. It was a truss rafter framing, with three queen posts, and
a queen-post truss which is supported by braces set next to the rafters and a small queen
post supported by the rafters of the ridge (Fig. 45–46). The rafter beam was suspended to
the crown posts with steel shackles, with the middle crown post suspended only in the part
of the trusses. The presented structure has no direct parallel either in Warsaw or a wider
territorial context. This type and structure of the roof truss is quite innovative for the 18th
century, and presumably was transferred directly from the territories of Germany and Italy,
foreshadowing the upcoming era of truss rafter roofs characteristic of Warsaw churches in
the following century.
The turn of the 18th century brought about another evolution in the roof constructions.
The trend towards lower pitched roof, characteristic of the classic church architecture,
entailed the need to strengthen additionally the roof structure which was usually made
by the incorporation of an additional truss rafter. Mixed roof frames, truss rafter-queenpost ones, became very common once again and were widely propagated by contemporary building and carpentry templates. These roof frames are characteristic of classicistic
church architecture in Mazovia and they totally dominated other roof structures in the last
years of the 18th and first decades of the 19th century. Most probably, classicistic structures of
mixed truss-queen-post rafter framing were used in Warsaw churches, although at present
we do not know any precisely dated examples. The only roof truss which can be justifiably
thought to have been constructed of such frames is another roof structure over the nave
of C a p u c h i n C h u r c h i n M i o d o w a S t r e e t, being a simple truss rafter structure
with a single king post and characteristic doubled king posts braced to the collar beams,
probably with additional queen-post frames (Fig. 47). Such structure was common in classicistic architecture of the late 18th and first half of the 19th century.
The spread of trussed roofs led to a gradual elimination of queen-post frames from
mixed roof trusses, since an independent trussed structure was strong enough to bear the
weight of the roof and there was no necessity to support it with a queen-post frame. Thus,
already before the mid-19th century the structures were separated again and from that time
on they were used independently of each other, and mixed only in the case of very large
and sophisticated roof constructions over the largest church buildings.
Thus, the most popular framed roof trusses of the early half of the 19th century were
simplest rafter or collar beam structures, of king-post or queen-post type. King-post
trusses were used in the churches of S t E l i s a b e t h a t P o w s i n (1824–1826, Fig. 49),
of S t C h a r l e s o f B o r r o m e o a t C h ł o d n a S t r e e t (1841–1849, Fig. 56, 176),
over the nave of S t C a t h e r i n e’s C h u r c h a t S ł u ż e w (ca 1850, Fig. 58–59, 184),
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in the c h u r c h o f S t S t a n i s l a u s i n B e m a S t r e e t a t Wo l a (1859–1860, Fig. 64,
200), and in the c h u r c h o f A l l S a i n t s a t G r z y b ó w (1867, Fig. 65). In turn, the
queen-post type was used when the P i a r o t C h u r c h i n D ł u g a S t r e e t (between
1835 and 1837, Fig. 50–51) and S t L a w r e n c e’s C h u r c h a t Wo l a (between 1807 and
1834, Fig. 52–53) were converted into Orthodox churches, and when the roof structure over
the nave of the C a t h e d r a l C h u r c h o f S t J o h n i n O l d To w n was being rebuilt
(1837–1848, Fig. 55).
Queen-post trusses, on the other hand, were used more often than in the previous
century in more complex structures incorporating unconventional solutions. There
appeared structures with three or six queen posts, with unusually constructed frames.
A fairly typical frame with two queen-post frames was used over the front avant-corps of
the extended c h u r c h o f O u r L a d y o f L o r e t o (1832, Fig. 54, 168–169). The truss
structure here was adjusted to the higher knee walls of the church walls, in the same way
as in the structure over the nave of the S t A n n e’s C h u r c h a t W i l a n ó w (1857–1870,
Fig. 62–191). The roof structures over the arms of the transept and the presbytery of that
church are of three-queen-post type. Unusual number of queen-post frames (four in the
lower section and two in the upper section) was also to be found in the roofs over the
naves of the E v a n g e l i c a l R e f o r m e d C h u r c h in Solidarności Avenue constructed
in 1870–1875 (Fig. 67, 207), and over the nave and presbytery of the S t E l i s a b e t h’s
C h u r c h a t P o w s i n, where around 1888–1889 there was built a structure with one
queen-post frame (Fig. 68–69).
The 1880s brought about a significant change in roofing structures of monumental
buildings, with the domination of purlin- and tie-roof truss as well as collar-beam and rafter trusses, most commonly used together with truss-rafter, queen-post or mixed trusses
– truss rafter-queen-post ones.
Purlin- and tie-roof trusses, in their majority designed by professional architects and
engineers, make the last stage of the development of historic wooden roof-frames, foreshadowing the beginning of the end of wooden roof structures, brought about in monumental architecture by the 1920s. The genesis of the changes which propagated collar-tie
roof trusses could be ascribed to changes occurring in Poland in the last decades of the
19th century. They were evident both in a rapid technological development which began to
eliminate traditional woodworking in favor of engineering systems, made of standardized,
machine-processed wood, and in generational changes in the community of designers of
churches, in their majority designed by a new generation of architects educated at technical universities. They propagated innovative constructional solutions, technologically
improved and most optimal as regards their structure and costs of construction.
Chronologically, one of the first purlin- and tie-roof trusses in Warsaw churches were
structures over the nave and presbytery in the C h u r c h o f t h e A s s u m p t i o n o f t h e
V i r g i n M a r y a t Z e r z e ń, constructed in 1880–1886 (Fig. 70–71, 217). The structure
over the nave was of a roof-truss type with queen-post trusses, while over the presbytery
– with king-post trusses. Probably almost identical type of king-post truss structure was
constructed at the end of the 19th century over the nave and presbytery of the c h u r c h
o f t h e C a n o n e s s e s a t Te a t r a l n y S q u a r e (Fig. 72–73). In 1888 a roof frame was
built of the C h u r c h o f S t V i n c e n t d e P a u l a t B r ó d n o C e m e t e r y, it was of
queen-post type, over the nave with four queen posts, two of which were vertical and two
sloping (Fig. 74, 226). Purlin- and tie-roof trusses with truss rafter framing were built for
the churches of: S t F l o r i a n i n P r a g a d i s t r i c t of Warsaw (1888–1901, Fig. 77), over
the nave of the C h u r c h o f t h e Vi s i t a t i o n o f t h e Vi r g i n M a r y i n N e w To w n
(1908–1915, Fig. 88) and of P i a r i s t C h u r c h i n D ł u g a S t r e e t (1923–1927, Fig. 93,
263), which replaced the removed dome of the former Orthodox church in the central part
of the nave and the existing structure built in the early 19th century. A purlin- and tie-roof
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structure with posts was constructed over the nave and presbytery of S t A l e x a n d e r
C h u r c h a t Tr z y K r z y ż e S q u a r e , rebuilt in 1886–1894 (Fig. 79); over the nave, aisles
and transept of S t C h a r l e s o f B o r r o m e o a t P o w ą z k i C e m e t e r y (1891–1898,
Fig. 80–81), the presbytery of F r a n c i s c a n C h u r c h i n Z a k r o c z y m s k a S t r e e t
i n N e w To w n (Fig. 86–87) and in C h u r c h o f t h e R e s u r r e c t i o n o f C h r i s t
i n Ta r g ó w e k F a b r y c z n y in 1919 (Fig. 91, 256).
In purlin- and tie-roof trusses, collar-beam and rafter trusses were used together, like,
for example, in a sepulchral chapel playing the part of the Przeździeckis family mausoleum
at a newly built C h u r c h o f S t s P e t e r a n d P a u l i n K o s z y k i (1886–1890, Fig.
75–76), S t S t a n i s l a u s ’ C h u r c h i n Wo l s k a S t r e e t in Wola district (1899–1903,
Fig. 83, 234–236) and over the nave and presbytery of the C h u r c h o f t h e N a t i v i t y o f
t h e M o t h e r o f G o d i n B i a ł o ł ę k a - P ł u d y (1908–1913, Fig. 84–85, 246).
Purlin- and tie-roof trusses close the list of historical wooden roof structures used
in Warsaw churches. Following years brought the end to wooden roofs which were used
only sporadically in individual cases until the 1930s. Stylistic changes in architecture of the
1920s and 1930s caused a gradual departure from roofs with steep slopes, and large lowpitch roofs of modern buildings needed more durable materials – concrete and steel. The
end of the 1920s saw the end of commonly used wooden roof structures in monumental
buildings, closing finally the rich history of development and transformations of various
types and systems of historic roofs of Warsaw churches.

Trusses of Shed Roofs over Side Aisles

A separate category of roof structures is made by trusses of shed roofs, most commonly
used to cover the side aisles of churches. In majority of cases, various types of rafter and
queen-post roof trussworks were used. Trusses of the roof were composed of a rafter beam,
rafter and various types of lateral bracing and framings supporting rafters and bracing
trusses in the longitudinal plane. In churches of Warsaw both the simplest systems were
used, in which rafters rest on the purlins set parallel to the church walls, based on the
brick partitions corresponding to the spans of the vault (S t C h a r l e s o f B o r r o m e o
a t C h ł o d n a S t r e e t, 1843, Fig. 94, 176), and more complex solutions, employing
various forms of queen-post framings. The queen-post framing, supporting the rafter
and longitudinally bracing the truss, was usually located at the wall of the church nave,
on rare occasions, like over the southern aisle of the D o m i n i c a n C h u r c h o f S t
H y a c i n t h (Fig. 20, 95), the queen post framing supported the rafter approximately in
the middle of its length. The queen-post framing with one frame localized at the wall of
the nave was used in the structures of the row of chapels playing the part of a side aisle in
the J e s u i t C h u r c h i n O l d To w n (Fig. 97), over the side aisles of the c h u r c h o f
t h e V i s i t a t i o n N u n s (Fig. 98, 159), over the nave of the S t A n n e’s C h u r c h a t
W i l a n ó w (Fig. 100, 191), S t E l i s a b e t h’s C h u r c h a t P o w s i n (Fig. 69) and the
bypass of the c h u r c h o f O u r L a d y o f L o r e t o in Praga district (Fig. 99, 168–169).
The most complex shed roof structure used in Warsaw churches was constructed of two
queen-post framings: one localized at the wall of the central nave and one supporting
the rafter in the middle of its length. Such structures are known from three churches: the
Church of the Discalced Carmelites in Krakowskie Przedmieście
S t r e e t (Fig. 101, 124), S t M a r t i n’s A u g u s t i n i a n C h u r c h i n O l d To w n (Fig.
102–103), and the church of the Vi s i t a t i o n o f t h e Vi r g i n M a r y i n N e w To w n
(Fig. 88).
An analysis of systems used in those churches leads us to the conclusion that the solutions were the same as in the trusses of pitched roofs, but adjusted to the specificity of small
structures, carrying the load of minor roof slopes. A developed basic right triangular roof
truss, made of a rafter beam, rafter and queen post, was enriched with additional elements
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to support the rafter. Both single braces and angle ties were used as well as two queen-post
framings in more complex structures. The introduction of queen-post framings made it
possible to longitudinally reinforce individual trusses and to merge them into one uniform
structure.
Trusses of shed roofs over side aisles of the analyzed churches make a natural supplement of pitched roofs. Despite much less complex structures, limited in general to rafter
and queen-post framings, they reproduce basic types of solutions used in the structures
over central naves and presbyteries of churches built from the 17th to the 19th century.

Carpentry Joints of Structural Elements

Carpentry joints were used to join together separate elements of the roof truss into one
uniform structure with the capacity to withstand large loads of roofing and resist wind
pressure on the roof slopes. Their role in the roof truss was very important, and for this
reason they were used in many types and variations, adapted to the character and specificity of each joint (Fig. 104–105).
The most common in roof trusses preserved in churches of Warsaw were mortiseand-tenon joints, typical of early modern structures, especially 18th- and 19th-century ones.
The lack of preserved medieval structures in which dominated overlapping joints makes it
impossible to analyze them thoroughly on the basis of existing examples. In 17th-century
structures both types of joints – mortise-and-tenon and overlapping – were used equally
often. Their choice depended on the conditions of service that the joint had to withstand
within the roof structure. In roofs of the 18th century mortise-and-tenon joints began to
dominate, while overlapping joints were used mainly for joining angle ties and braces, for
which mortise-and-tenon joints could have been insufficient.
Roof trusses of 19th-century churches, on the other hand, were almost totally dominated
by mortise-and-tenon joints, with overlapping joints used sporadically, usually as scarf joints
of elements intersecting with other ones. Overlapping or forked joints were used for joining
rafters in the roof ridge. Such were all the carpentry joints in preserved roofs of Warsaw
churches built in the 19th and 20th centuries. There was evident standardization of types of
joints which were being reduced to the simplest and at the same time most rational solutions.
In popular from the end of the 19th structures with purlin- and tie-roof trusses mortise-andtenon joints were often additionally strengthened by straining beams and bolting.

Carpenters Assembly Marks

Assembly marks were used by carpenters – the authors of constructed roof trusses – to
identify the individual timbers in order to assembly them correctly at the construction
site. Individual trusses and longitudinal bracing frames were assembled on the ground and
then dismantled to be transported and re-assembled correctly at the construction site. To
make it possible, the elements had to be marked and those marks formed special marking
systems clear for carpenters assembling the church roof (Fig. 106, 108).
Systems of carpenters assembly marks were usually three-dimensional, that is one system was used to identify elements of individual trusses of the structure and other to mark
elements of longitudinal bracings. Usually, those systems were separate, that it, as a rule,
the systems of transverse and longitudinal elements of the truss were not merged into one,
which does not mean, of course, that individual elements could not have had marks of
two or more separate marking systems. Only for the simplest structures the system was
two-dimensional, limited to marks of the elements of successive trusses.
Carpenters marks were made on the surface of processed wood, for example written with a red grease crayon or pencil (red chalk or sanguine) (Fig. 108), but most often
were chiseled or cut with an axe-like tool. In the roofs that survived in Warsaw area
there are only two cases of preserved marks written with a crayon: in the structure over
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the presbytery of the St Jacob’s Church at Tarchomin and over the side aisles of St Anne’s
Church at Wilanów. Marks used in the roof over the presbytery of the St Jacob’s Church at
Tarchomin differ in yet another way from marks used in other Warsaw churches, for their
king posts, angle ties and stretchers were marked with the so-called strip marks which
were going across two or even three elements. They served to fit correctly elements in cut
out sockets during their assembly. Some of the marks were matched together to perfectly
interlock carpentry joints.
The form of marks used was to explicitly identify respective elements belonging to the
relevant marking system. In roof trusses in Warsaw churches we find mainly numbering
similar to Roman numerals or trying to imitate Roman numerals. These marks were supplemented by triangular or, more rarely, square cuts, made together with Roman numerals
or separately in other systems, marking the location of elements in relation to the truss axis.
Very often Roman numerals and triangular cuts intersected, especially in older structures,
constructed in the 17th and 18th centuries.
The character and form of carpenters marks used in churches built in the area of
Warsaw do not differ from standard solutions found in roofs in other parts of the country.
They are a direct reflection of the prevailing trends of their time and habits of their constructors. Due to the lack of preserved medieval structures there are no symbolic marks,
and the marks which dominate are cut in the form of Roman numerals and chiseled
triangular cuts. What is also evident is gradual simplification of marking systems together
with the reduction of their number, which was the result both of less and less complex
structures of roof trusses and increasingly common, from the mid-19th century on, use
of partially prefabricated and machine-processed elements. Thus, simple roof trusses did
not require complex systems of markings, while the final cutting to fit elements was often
made on the roof being constructed. In time, those markings were reduced only to the
systems of successive trusses, possibly with marks to identify the side of the element in
relation to the truss axis.
Despite small variety of markings used in Warsaw churches, they make a valuable
source of information about the working methods of carpenters in the past centuries
and are an irreplaceable material to examine the extent of completeness of the analyzed
structures together with their chronological and architectural stratifications (Fig. 107–110).

Other Marks and Inscriptions Found on Truss Elements

In addition to carpenters assembly markings, there are other marks and inscriptions to be
found on elements of the truss. These are mainly various inscriptions and tally marks cut into
elements at the moment of their processing and selling to keep track of quantities of timber.
There is only one inscription among the marks found in the preserved trusses
of Warsaw churches that concerns the period of construction of the structure. It is an
inscription penciled on the rafter beam of the truss over the central nave St Anne’s Church
at Wilanów attesting to the participation in 1858 in the building process of a certain
A. Dohring, a carpenter’s apprentice originating from the town of Templin (Fig. 120).
Remaining preserved inscriptions relate to various repair or rebuilding works carried within
the roof trusses and attics of churches. Such writings are on the structural elements of the
abovementioned church at Wilanów, but also at Zerznie (Fig. 121) and in the church of the
Visitation Nuns and the Discalced Carmelites in Krakowskie Przedmieście Street (Fig. 112).
Of different nature are markings – found in four churches – being most probably
a kind of commercial tally marks to keep track of timber being sold. Such writings, in the
form of standardized letters and numerals separated with dots and comas, are preserved
on the elements of the trusses in the church of the Discalced Carmelites in Krakowskie
Przedmieście Street, St Jacob’s Church at Tarchomin, of St Anne’s Church at Wilanów and
the Evangelical Reformed Church in Solidarności Avenue (Fig. 113–114).
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Writings and inscriptions preserved on the elements of roof trusses in Warsaw
churches have no particular artistic value, but they constitute an important facet of the
historical value of old roof trusses. They make it possible to identify the most important
historical moments, such as the construction or repair of the structure, and in some cases
– to identify the building contractor.

Wood Species Used for Roof Structures

Examination of preserved roof structures in Warsaw churches makes it clear that the most
popular was pine wood. Other wood species were used only in the 17th-century structures
over the cloister and first brick church of the Visitation nuns in Krakowskie Przedmieście
Street. Dendrochronology testing revealed that they were built with fir and spruce. Since
neither fir nor spruce could be found near Warsaw, timber had to be specially transported
for the construction of the church, probably by water from Małopolska. Such a mechanism is already known from the area of Warsaw, for it took place in the early 17th century
during the rebuilding of the Warsaw Castle for King Sigismund III Vasa. Recent studies
of bills from the period of the rebuilding demonstrate that building timber for ceilings
and roof structures was transported by water from the royal forests in the Primeval Forest
of Kozienice (pine for roofing laths and sawn timber) and from as far as Podhale via
Cracow (fir for roof and ceiling structures). It was probably an economic factor that played
a decisive part in the wood transport from such distant regions, because it was cheaper
to harvest wood from the king’s own forests and to transport them via water along the
Vistula River.

Constructors of Roof Trusses

Usually, all possible information of and archival references to constructors and builders
of roof structures refer to the master carpenter who oversaw the construction. As for the
churches built in Warsaw area, the earliest information we have are from the second half
of the 17th century. The first known by name builder of roof trusses in Warsaw churches
was the constructor of the roof of St Benon’s Church, master carpenter Kronberger of
German origin. Also of German origin was the constructor of the roof over the church
of the Discalced Carmelites in Krakowskie Przedmieście Street. We know that his given
name was Szymon, and that during the construction he fell ill, died and was buried in the
church crypt in 1672. It is most likely that of foreign origin was also the constructor of the
roofs over the Dominican church of St Hyacinth (Jacek) in New Town and Jesuit church
in Old Town. Unfortunately, we do not know his name; he could have arrived in Warsaw
from northern Italy, Switzerland or Germany, maybe together with builders brought to
construct the Royal Castle. This would explain the use of innovative mixed truss-queenpost rafter framings, already common in Western Europe.
Master carpenters of German origin dominated among the constructors of roof
structures of Warsaw churches throughout the 17th, 18th and 19th centuries. Probably it was
caused by the fact that rapidly developing Warsaw created the demand for constructors
and builders which attracted a large number of better educated and trained German carpenters. On the other hand, foreign builders were preferred by architects and contractors
who in their great part were also of foreign origin. Not without significance is the fact that
such masters were also usually chosen by religious congregations transferred directly from
their parent houses outside the borders of Poland. A direct effect of the activity of foreign
carpenters in Warsaw was more rapid introduction of modern structural systems here in
comparison to the other regions of Mazovia, where still dominated various variants of kingpost framings.
In 1778 the team of carpenters, among whom was a certain Jan Gotfryd Schuster,
supervised by contractor Jan Gotlib Pittig (Büttig) ended the construction of the dome
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of the Evangelical-Augsburg church. The carpenters were only builders of the roof truss
which was designed and drawn by a designer within special documentation of the project.
From the end of the 18th century on, this would become a rule for monumental buildings
designed by professional architects and engineers. Probably this was the case for the roof
structure of St Charles of Borromeo’s Church in Chłodna Street and of St Anne’s Church
at Wilanów. The roof truss of the first was constructed by Fryderyk Granzow, cited by his
contemporaries as the author of the rebuilding of the roof over the St John’s Cathedral,
while the roof of Wilanów church was being built by, among others, a carpenter’s apprentice A. Dohring from the Brandenburg town of Templin. We know also the executors of
repairs of the roof structures over the church of the Visitation nuns: in 1847 works were
conducted by carpenter Karol Landmann, and in 1884 – by carpenter August Baum; and of
repair in 1859 of the dome of the Evangelical-Augsburg church executed by master carpenter Jan Piotr Bevensée.
In the second half of the 19th century the role of carpenters in the construction of roofs
was gradually decreasing. They were still the direct builders of roof trusses but those were
being built strictly according to the design of architects with the use of more and more
standardized wooden elements. Roof structures were increasingly becoming a domain of
engineers rather than carpenters. At the same time the importance of firm owners and
building contractors increased within the whole process of construction, which led to
most rational technical and economic solutions. Carpentry works were conducted under
the name of large constructor companies, and carpenters became anonymous participants
in the process. In roof trusses built by the end of the 19th and early 20th century the role
played by a carpenter was reduced to cutting elements to fit them, to making carpentry
joints and assembling the structure at the building site. All these works could be carried
out by unqualified workers, without any special carpentry skills. Thus, skilled carpenters
were replaced by building workers trained in general building skills only.
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