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1. Wprowadzenie
Dach przekrywa budynek, zabezpieczając go od wpływów atmosferycznych, 
a składa się z pokrycia, podkładu pod nie oraz konstrukcji nazywanej więźbą, 
rozwiązywaną w formie różnych systemów konstrukcyjnych. Zarówno te syste-
my, jak i ich elementy nie posiadają w Polsce jednolitego i jednoznacznego słow-
nictwa terminologicznego.
 Artykuł niniejszy podejmuje próbę uporządkowania podstawowych ter-
minów dotyczących konstrukcji dachów ciesielskich i ich elementów stosowa-
nych od średniowiecza do XX w. Należy zastrzec, że ramy objętościowe artyku-
łu pozwalają jedynie na omówienie najważniejszych zagadnień w tym zakresie. 
Problematyka terminologiczna dotycząca więźb ciesielskich jest ważna nie tylko 
ze względu na panujący chaos w tym zakresie, ale i dlatego, że konstrukcje te 
tworzą dziś już zamknięty rozdział budownictwa i nie podlegają zasadniczo dal-
szemu rozwojowi.
 Bardzo rzadko są stosowane we współczesnej praktyce, stąd młodzi in-
żynierowie w czasie studiów nie otrzymują dostatecznej wiedzy na ich temat. 
Niemniej ich znajomość, łącznie z poprawną terminologią, jest konieczna dla 
tych architektów i konstruktorów, którzy zajmują się problematyką konserwa-
torską i adaptacją dawnych budowli oraz dla tych osób, które prowadzą badania 
historyczno-architektoniczne. Dla realizacji zaprezentowanych wyżej celów po-
trzebna jest uporządkowana terminologia, tym bardziej, że rozwijająca się kom-
puteryzacja wymaga posługiwania się jednoznacznymi określeniami.
 Dla zrealizowania celów założonych w niniejszym artykule przeanalizo-
wano rozwiązania konstrukcyjne dachów i ich słownictwo zawarte w najważ-
niejszych polskojęzycznych opracowaniach obejmujących: podręczniki, słowniki 
i encyklopedie oraz artykuły zestawione w przypisie.2

1 Artykuł ten jest poprawioną i częściowo uzupełnioną wersją opracowania, które ukazało 
się pt.: Kozioł wiązarowy czy wiązar pełny? Propozycja systematyki ciesielskich konstrukcji 
dachowych [w:] Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzic-
twa, red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Białystok 2004, s. 443-467. W publikacji tej zostały 
zniekształcone proporcje niektórych rysunków, co zmieniło ich sens. 

2 Podręczniki: J. Heurich, Podręcznik dla cieśli, Warszawa 1874 (wyd. II); F. Kopkowicz, 
Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa, Warszawa 1948; F. Kopkowicz, Ciesielstwo polskie, 
Warszawa 1958; D. Krzyczkowski, Budownictwo, Lwów-Warszawa 1932 (wyd. II); Z. Mą-
czeński, Poradnik budowlany dla architektów, Warszawa 1953; S. Mielnicki, Ustroje bu-
dowlane, Katowice 1938; M. Rouget, Nauka budownictwa praktycznego czyli doręcznik dla 
budujących, Warszawa 1827; S. Sierakowski, Architektura obejmująca wszelki gatunek mu-
rowania i budowania, Kraków 1812; P. Świtkowski, Budowanie wieyskie, dziedzicom dóbr  
i possessorom, Warszawa-Lwów 1782; Cz. Wajdzik, Więźby dachowe, Wrocław 1997; A. Za-
bierzowski, Przewodnik praktyczny dla budujących, Warszawa 1857; W. Żenczykowski, Bu-
downictwo ogólne, t. III, Konstrukcje drewniane, Warszawa 1956 (wyd. II drukowane). 

 Słowniki: A. Brückner, Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, Warszawa 1917; J. Karło-
wicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1900-1927; S.B. Lin- 
de, Słownik języka polskiego, Lwów 1854-60; T. Dzięgielewski, Mały ilustrowany słownik 
budowlany – terminologia budownictwa, Warszawa 1973; K. Podczaszyński, Nomenklatura  
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 Dla osiągnięcia właściwego efektu niniejszego opracowania przyjęto na-
stępujące zasady i tok postępowania:
 A. Ustalenie najważniejszych systemów konstrukcyjnych dla dachów 
dwuspadowych występujących na terenie Rzeczypospolitej3 celem dokonania 
porównań i analizy całościowej słownictwa z uwzględnieniem nadrzędności  
i podrzędności poszczególnych elementów.
 B. Rozeznanie takich samych lub podobnych elementów w różnych syste-
mach konstrukcyjnych celem dobrania dla nich takich samych lub porównywal-
nych określeń.
 C. Dla elementów pełniących taką samą lub podobna funkcję, ale różnie 
usytuowanych, propozycja przyjęcia nazwy wg tych samych kryteriów, np. kro-
kiew (połaciowa), krokiew koszowa, krokiew narożna – a nie krawężnica, jak 
czasami można spotkać.
 D. Dla niektórych elementów postulat rozszerzenia nazwy o usytuowa-
nie: np.: płatew połaciowa, płatew stopowa, miecz stopowy storczyka, itd.
 E. Propozycja stosowania uproszczeń bez powtarzania nazw elementów 
oczywistych, np.: w więźbach jętkowo-storczykowych nie trzeba podkreślać „jęt-
kowych”, gdyż storczyki nie występują w innych konstrukcjach dachów.
 F. Postulat maksymalnego wykorzystania istniejących terminów przy 
ograniczeniu wprowadzania nowych określeń. Terminy, które są powszechnie 
znane i nie budzą zastrzeżeń tak formalnych, jak i językowych, zostają przyjęte 
bez umotywowania.

architektoniczna czyli słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów, Warszawa 1854; S. Ur- 
bańczyk, Słownik Staropolski, Wrocław-Kraków 1973-1993; S. Kozakiewicz, Słownik ter-
minologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1976; T. Żebrawski, Słownik wyrazów technicznych 
tyczących się budownictwa, Kraków 1883; G. Binding, A. Roggatz, Fachterminologie für den 
historischen Holzbau Fachwerke-Dachwerk. Köln 1990.

 Encyklopedie: Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, Warszawa 1900; N. Pevsner, J. Fleming, 
H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992.

 Artykuły: G. Ciołek, Dach w polskim budownictwie wiejskim, [w:] Polska Sztuka Ludowa,  
t. 1, 1947, s. 45-49, t. 2, 1948, s. 12-19; A. Kozaczewska-Golasz, Problem kolebki drewnia-
nej w polskich budowlach sakralnych wzniesionych w XIII i na początku XIV wieku, [w:] 
Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej,  
nr 16, Wrocław 1984, seria Monografii nr 8; W. Krassowski, Ze studiów nad detalami zabyt-
kowych konstrukcji ciesielskich, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. VII, 1962, z. 1,  
s. 3-25; J. Raczyński, Przyczynki do historii ciesielskich konstrukcji dachowych w Polsce, [w:] 
Studia do dziejów sztuki w Polsce, t. III, Warszawa 1930, s. 95-129; J. Tajchman, Ze studiów 
nad więźbami storczykowymi Torunia, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznaw-
stwo i Konserwatorstwo, t. XIII, 1989, s. 192-205; J. Tajchman, Więźba dachowa ratusza 
toruńskiego z 1727 roku, Rocznik Muzeum w Toruniu, t. IX, 1992 s. 9-39; A. Walaszek, 
Więźby dachowe o stolcach leżących na terenie Wrocławia (m-pis), Toruń-Wrocław 1970, 
praca magisterska napisana w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem autora niniejszego artykułu. 

 Z powyższych podręczników i artykułów zaczerpnięto większość rysunków, które do ni-
niejszego opracowania zostały dostosowane i zaopatrzone w terminy przez p. Wiesława 
Kanię wg koncepcji autora. W tym miejscu składam Panu Wiesławowi serdeczne podzię-
kowania za włożony trud, zaś p. Markowi Gogolinowi za komputerowe opracowanie ilu-
stracji. Dziękuję też p. Henrykowi Ratajczakowi za współpracę redakcyjną.

3 W dachach dwuspadowych pojawiają się zasadniczo wszystkie rozwiązania konstrukcyj-
ne, jak i prawie wszystkie elementy, które potem wykorzystywane są w dachach o innych 
kształtach.
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 G. Przypomnienie o konieczności zadbania o poprawność językową przy 
maksymalnym zachowaniu określeń tradycyjnych.
 H. Propozycja, aby dla danego rozwiązania konstrukcyjnego, jak i dla 
określonego elementu, przyjąć tylko jeden termin, który powinien stać się 
obowiązującym (choćby ze względu na komputerowe opracowywanie danych  
o więźbach).4

2. Drewno budowlane
Problematykę terminologiczną wypada rozpocząć od kilku uwag na temat ma-
teriału drzewnego wykorzystywanego kiedyś i dziś na elementy konstrukcyjne 
między innymi dachów. Drewno jeszcze przed obróbką nazywano budulcem 
i dzielono go na trzy grupy, których nazwy zestawiam wg autorów.5
 A. Drewno grube, ekstra i pospolicie grube drzewo, wielki budulec
 B. Drzewo krokwiowe, średnie drzewo, budulec średni
 C. Drzewo ryglowe, małe drzewo, budulec mały

4 Na koniec tych uwag pragnę zaznaczyć, że przy analizie poszczególnych terminów stara-
łem się wyzbyć dotychczasowych przyzwyczajeń do pewnych określeń, abym lepiej mógł 
uporządkować cały zakres tego słownictwa. Do tegoż namawiam moich czytelników, gdyż 
wtedy łatwiej im będzie zrozumieć mój tok dowodzenia.

5 Autorzy wg kolejności określeń: S. Sierakowski, op. cit.; M. Rouget, op. cit.; J. Heurich,  
op. cit. Przybliżone wymiary dla poszczególnych grup były następujące:

 A. Długość 12,0-14,5 m (tj. 40-48 stóp), grubość w cienkim końcu 25-30 cm (tj. 10-14 cali).
 B. Długość 10,8-12,0 m (tj. 36-40 stóp), grubość w cienkim końcu 17,5-25 cm (tj. 7-10 cali)
 C. Długość 9,0-10,8 m (tj. 30-36 stóp), grubość w cienkim końcu 15-17,7 cm (tj. 6-7 cali)
 Podział na trzy grupy istniał od dawna.

Il. 1. Asortyment drewna 
budowlanego dawniej  

i dziś.
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 Z powyższych okrąglaków zwanych także kłodami6 wykonywano „całe 
drzewo”, „półdrzewo” i „drzewo krzyżowe” (Il. 1). „Całe drzewo” była to belka  
z reguły obciosana ręcznie. Gdy była za duża, cięto ja piłą ręczną na „półdrzewo” 
albo na „drzewo krzyżowe”. Gdy „całe drzewo” miało mniejszy przekrój (ciosane 
z kłody o mniejszej średnicy), w takiej formie było wbudowywane, pełniąc od 
razu rolę krawędziaka. Obróbka ręczna była stosowana prawie do końca XIX w.7  
mimo, że tartaki mechaniczne upowszechniły się w Europie środkowej pod ko-
niec XIV w.,8 jednak w nich tarto przede wszystkim drobne elementy jak: deski, 
bale i łaty, stąd dawniej deski najczęściej nazywano tarcicą.
 Dzisiaj wszystkie elementy drewniane nazywamy tarcicą. Wśród tych 
konstrukcyjnych rozróżniamy belki, krawędziaki i bale (w okresie międzywo-
jennym krawędziaki nazywano kantówkami). Elementy największe i tylko te 
jeszcze niewbudowane należy nazywać belkami (dawniej balkami). Tym samym 
terminem, ale z przymiotnikiem, określamy belki wbudowane: jako belki wią-
zarowe lub belki stropowe. Inne elementy, jako wbudowane z krawędziaków, 
przybierają nazwy w zależności od przeznaczenia, np. krokwie, jętki itp. Stąd 
nie możemy belką nazwać bierwion ścian wieńcowych lub elementów więźby  
o mniejszych przekrojach, jak na przykład rygli, nie mówiąc już o słupach.
 Opisując belki wiązarowe, stwierdzamy, czy są tarte czy ciosane i czy 
posiadają obliny (oflisy),9 natomiast przy innych elementach, np. krokwiach, 
stwierdzamy, czy są ciosane lub tarte w całości ( z oblinami lub bez), czy też sta-
nowią „półdrzewa” lub „drzewa krzyżowe”. Współcześnie proponuję nazywać je 
krawędziakami połówkowymi i krawędziakami ćwiartkowymi.

3. Więźba dachowa
Drewnianą konstrukcję dachu nazywamy więźbą dachową. Przenosi ona na  
podpory, poza ciężarem własnym, obciążenia pokrycie (wraz z podkładem pod  
nie) i śniegiem oraz parcie wiatru. Składa się ona z wiązarów (a nie więzarów; 
nazwa pochodzi od słowa wiązać, a nie „więzać”10) z reguły połączonych między 
sobą jednym z systemów usztywnienia podłużnego. W dawnych opisach oraz 
opracowaniach spotyka się obok terminu: wiązar, wiązanie także określenie „ko-
zioł”, z którego dziś już należy zrezygnować, tym bardziej, iż tego terminu używa 
się do określenia pewnego typu konstrukcji o stolcach pochyłych.

6 Dzisiaj kłoda ma makymalnie 9,0 m długości, powyżej to dłużyce.
7 Całkowicie tarte konstrukcje przed XIX w. można spotkać tylko sporadycznie. Ręczna 

obróbka przez górali stosowana jest jeszcze i dzisiaj. W okresie międzywojennym tartaki 
i składy drewna oferowały obok tarcicy także elementy ciosane, por. Przemysł i Handel 
Drzewny, 1930, nr 7, 37, 55, 57. Za zwrócenie uwagi na tę gazetę wychodzącą dwa lub trzy 
razy   w tygodniu w Warszawie w latach 1929-31 dziękuję Panu Andrzejowi Cichemu.

8 M. Arszyński, Drewno jako budulec w Prusach Krzyżackich. Przyczynek do badań nad rolą   
drewna w budownictwie  średniowiecznym, [w:] E. Okoń (red.), Zabytkowe budowle drew-
niane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń, Toruń 2004, s. 97. 

9 Wykorzystując maksymalnie materiał na belki i krawędziaki, wykonywano je jako zbliżo-
ne do kwadratów, a dość często „kwadraty” te powiększano, zostawiając tzw. obliny. Są one 
ważne ze względu na zachowanie ostatnich słojów podkorowych mających pierwszorzęd-
ne znaczenie w badaniach dendrochronologicznych, tym bardziej, że z reguły drzewo było 
ścinane w zimie tuż przed sezonem budowlanym. Należy jednak pamiętać, że w czasach 
nowożytnych można było także gotowy asortyment drewna zakupić w handlu.  Czasami 
było ono sprowadzane z dalekich stron.

10 Już najstarsze podręczniki mówią wyraźnie o wiązaniu: por. S. Sierakowski, op. cit., s. 328.
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4. Więźba krokwiowa
Najprostszym wiązarem dachowym jest ustrój złożony z pary krokwi ustawio-
nych w formie trójkąta równoramiennego (Il. 2). Krokwie te bywają osadzo-
ne na końcach (lub w ich pobliżu) belki wiązarowej oraz łączą się wzajemnie 
u góry w kalenicy. Dla określenia tego ustroju wystarczy go nazwać wiązarem 
krokwiowym, rezygnując z dłuższego określenia: wiązar krokwiowo-belkowy. 
Od wiązara krokwiowego całą więźbę będziemy nazywali więźbą krokwiową, 
natomiast określenie dach krokwiowy jest nieprecyzyjne, a tym samym niepo-
prawne. Należałoby  mówić raczej: dach o konstrukcji krokwiowej.11 W więk-
szości przypadków belki wiązarowe nie leżą swymi końcami na murach, lecz na 

11 Taką zasadę należy stosować dla wszystkich rodzajów konstrukcji dachowych.
12 N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, op. cit., s. 844.; także Słownik Terminologiczny Sztuk 

Pięknych, s. 270, jako kolejny (3) podaje termin „namurnica”; używa go też F. Kopkowicz, 
op. cit., s. 232); przed wprowadzeniem konstrukcji płatwiowych element ten często nazy-
wano płatwią.

krawędziakach, które przyjęło się nazywać murłatami. Jest to dość niefortunna 
kalka z języka niemieckiego (Mauerlatte). Po polsku bardziej poprawnie brzmia-
łoby „łata murowa”. Istnieje piękne staropolskie określenie „namurnica”, rzadko 
przytaczane zamiennie za murłatę. Terminu namurnica użył na przykład tłu-
macz Encyklopedii Pevsnera.12 Proponuję wrócić do tego terminu, tym bardziej, 
że na ten element nie używa się łat o stosunkowo małych przekrojach, ale właśnie 
krawędziaki.

5. Więźby jętkowe i storczykowe
Po wprowadzeniu między krokwie elementu nazywanego jętką otrzymano wią-
zar jętkowy. Z takich wiązarów składa się więźba jętkowa. Nie należy mówić 
krokwiowo-jętkowa, a tym bardziej krokwiowo-belkowo-jętkowa. Przy okre-
śleniu więźby krokwiowej opuściliśmy belkę wiązarową, a przy jętkowej także  

Il. 2. Więźba krokwiowa.
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i krokwie. Bez tych elementów konstrukcje te nie mogłyby istnieć, gdyż są one 
nieodzowne i stąd nie potrzeba specjalnie ich wymieniać.13

 W okresie średniowiecza na naszych terenach rozwinęły się dwa systemy 
wiązań więźb jętkowych: więźby jętkowe (bez dodatkowych elementów) i więź-
by storczykowe (Il. 3). Więźby jętkowe mogą posiadać jedną lub kilka jętek (na-
wet cztery), szczególnie w bardzo wysokich dachach. Najkrótsza i najwyżej poło-
żona jętka bywa nazywana grzędą. Wzmacnia ona dodatkowo górne połączenie  

13 Zasada ta, dotycząca opuszczania elementów nieodzownych w nazywaniu poszczegól-
nych rozwiązań, będzie obowiązywała przy omawianiu następnych systemów konstrukcji  
dachowych.

Il. 3. Więźby jętkowe  
i storczykowe.
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krokwi. Podobną rolę spełnia stosowany czasami w dole wiązara miecz łączący 
krokiew z belką wiązarową. Nazywamy go mieczem stopowym wiązara (okre-
ślając jego usytuowanie).
 Już najstarsze dachy posiadały w dolnej części załamaną połać dzięki za-
stosowaniu tzw. przypustnic.14 (Il. 4) 
 Nawet te najprostsze więźby, szczególnie wyższe, posiadały często usztyw-
nienie podłużne w postaci wiatrownic usytuowanych skośnie do krokwi, biegną-
cych pod nimi lub czasami nad nimi (Il. 5). Takie usztywnienia dla wysokich 
dachów okazały się jednak niewystarczające, co doprowadziło do wprowadze-
nia tzw. ramy wzdłużnej,15 nazywanej storczykową od jej głównego elementu 

– słupa zawieszanego, dla którego przyjęto nazwę „storczyk”.16 Czasami jest on 
niesłusznie nazywany wieszakiem, a więźba wieszarową. Konstrukcję taką na-
zywamy storczykową (Il. 3, 7). Storczyki zawieszane są zawsze, choć może się to 
odbywać w różny sposób: na krokwiach poprzez parę (lub kilka par) zastrzałów  
nazywanych przez J. Raczyńskiego „ramionami” oraz dodatkowo w kalenicy  
i na jętkach lub na najwyższej jętce, tzw. grzędzie (Il. 6).

Il. 4. Więźba trójjętkowa.

14 Stosowanie przypustnic pozwalało na przedłużenie krokwi (stąd nazwa przypustnica). Za-
łamanie połaci dachu posiada znaczenie nie tylko plastyczne, ale także i techniczne – dalsze 
odrzucenie wody opadowej – oraz konstrukcyjne, gdyż w wielu przypadkach przypustnica 
pozwala na bezpieczniejsze, bo dalsze od końca belki wiązarowej, osadzenie krokwi.

15 Por. J. Raczyński, op. cit., s. 101, 102.
16 Storczyk w konstrukcji dachu jest elementem pionowym (lub prawie pionowym), stąd spra-

wia wrażenie, że stoi (mimo że w rzeczywistości jest zawieszony) czyli sterczy, styrczy lub 
storczy (por. A. Brückner, op. cit., s. 515). Storczyk bywał kiedyś także nazywany „stojcem” 
lub słupem wiszącym (por. K. Podczaszyński, I, s. 32 i 64). Niemcy w starej literaturze uży-
wają określenia „słup środkowy” (Mittelsaüle), a w nowszej „słup wiszący” (Hängesaüle). 
Zawieszenie ramy storczykowej przede wszystkim na krokwiach było wynikiem chęci unik-
nięcia obciążenia belek wiązarowych czy wręcz ich podciągnięcia, co można było osiągnąć 
całkowicie w więźbach niezredukowanych czyli ze storczykiem w każdym wiązarze.
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 Storczyki są „ustawiane” bezpośrednio na belkach wiązarowych lub na 
ciągłej podwalinie leżącej na nich (Il. 7). Połączone są między sobą krótkimi 
poprzeczkami, dla których (bez względu na rodzaj konstrukcji) przyjęto na-
zwę rygli, niesłusznie czasami nazywanych płatwiami. Wyjątkowo zdarzają się 
w ramach storczykowych nie krótkie poprzeczki – rygle – lecz długie elemen-
ty „biegnące” przez wszystkie storczyki, łącząc się z nimi na przekładkę. Dla 
nich proponuję określenie rygle ciągłe. Poza ryglami ramy storczykowe posiadają 

Il. 5. Więźba 
jednojętkowa.

Il. 6. Toruń. Kościół św. 
Jakuba. Model więźby 
storczykowej znad nawy 
głównej. Około połowy  
XIV w. Fot. J. Krawczyk. 
Modele ze zbiorów 
Instytutu Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa 
Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika.
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obowiązkowo skośne elementy usztywniające. Należą do nich zastrzały i mie-
cze ustawione w różnych konfiguracjach. Elementy te, występujące w różnych
konstrukcjach i rozwiązaniach, należą do tych detali, które jest bardzo trudno 
precyzyjnie zdefiniować. Najbardziej ogólnie można powiedzieć, że miecze po-
siadają niewielką długość i łączą zazwyczaj tylko dwa elementy, będąc ustawio-
nymi do nich skośnie – najczęściej pod katem zbliżonym do 45 stopni. Zastrzały 
natomiast, występujące w wielu systemach konstrukcyjnych i pełniące w nich 
dość zróżnicowane funkcje konstrukcyjne, są długimi elementami ustawionymi 
skośnie. Przebiegają zwykle nie tylko przez dwa elementy, ale jeszcze przez jeden 
lub kilka innych. 
 Więźbę ze storczykiem zawieszonym na zastrzałach i ustawionym w każ-
dym wiązarze należy uznać za klasyczną czyli pełną, nie obarczając jej jednym  
z tych przymiotników w praktyce. Należy z nich zrezygnować, a konstrukcję 
taką nazywać krótko więźbą storczykową (Il. 3B). Obok powyższych więźb spo-
tykamy i takie, w których storczyk występuje w co drugim wiązarze lub rzadziej 
(aż nawet do trzech w całej konstrukcji). Można powiedzieć, że nastąpiła tutaj 
redukcja na osi podłużnej i dlatego taką konstrukcję wypada nazywać więźbą 
storczykową zredukowaną podłużnie.17 (Il. 7) W takich więźbach obok wiązarów 
pełnych pojawiają się wiązary niepełne. Nie można nazywać ich wiązarami pu-
stymi, gdyż pozbawione są tylko storczyka, a nadal posiadają jętki i bardzo czę-
sto także miecze, a nawet zastrzały.18 Te zróżnicowane wiązary, pełne i niepełne,  
J. Raczyński19 nazywa kozłami wiązarowymi i kozłami pośrednimi. Do trady-
cyjnej regionalnej nazwy „kozła” nie można już powrócić, gdyż m. in. byłaby to 
kolizja z konstrukcją „kozłową” wykształconą w systemie płatwiowym.

Il. 7. Więźba storczykowa 
zredukowana podłużnie: 

więźba jednostorczykowa, 
dwujętkowa ze storczykiem 

w co drugim wiązarze 
zawieszonym na dwóch 

parach zastrzałów. Rama 
storczykowa dwuryglowa na 
podwalinie, stężona długimi 
zastrzałami w formie krzyży 
św. Andrzeja i mieczami nad 

dolnymi ryglami.

17 Por. J. Tajchman, Ze studiów..., s. 194 i n.
18 O wiązarach pustych można mówić dopiero przy konstrukcjach płatwiowych.
19 J. Raczyński, op. cit., s. 99 i n.
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 Za wręcz klasyczną została uznana więźba storczykowa zredukowana po-
dłużnie nad prezbiterium fary w Szydłowie.20 (Il. 7) Jest to więźba jednostorczy-
kowa dwujętkowa. Storczyk zawieszony na dwóch parach zastrzałów ustawiony 
jest w co drugim wiązarze. Dołem posiada dwie pary mieczy stopowych: po-
dłużnych i poprzecznych, które podciągają jednocześnie belkę wiązarową i pod-
walinę. Wszystkie wiązary posiadają długie miecze stopowe, a wiązary niepełne 
dodatkowo miecze nad obu jętkami. Rama storczykowa złożona z podwaliny  
i dwóch poziomów rygli ciągłych posiada usztywnienie parami długich zastrza-
łów w formie krzyży św. Andrzeja oraz skrzyżowanymi z nimi mieczami nad 
dolnym ryglem. Główny element tego typu więźby – storczyk – zawieszony jest 
na zastrzałach zamocowanych w krokwiach (czasami dodatkowo w kalenicy lub 
na najwyższej krótkiej jętce, tzw. grzędzie). Przy takim rozwiązaniu jętki mogą 
być (i najczęściej bywają) dwuczęściowe (Il. 8A). Podobnie dwuczęściowe jętki 
mogą wystąpić także i wtedy, gdy storczyk zawieszony jest jedynie w kalenicy, 
gdyż został pozbawiony tak charakterystycznych elementów, jakimi są zastrzały 
(Il. 8B). Nastąpiła tutaj redukcja widocznych (bezpośrednio) elementów zawie-

Il. 8. Połączenie jętek ze 
storczykiem:
A. storczyk zawieszony na 
zastrzałach (i grzędzie) 
– jętki dwuczęściowe
B. storczyk zawieszony 
w kalenicy – jętki 
dwuczęściowe
C. storczyk zawieszony na 
jętkach całkowitych.

szenia występujących w osi poprzecznej. Dlatego więźbę taką będziemy nazywali 
zredukowaną poprzecznie. W takich więźbach jętki mogą być dwuczęściowe, 
kiedy storczyk wisi w kalenicy (Il. 8B), lub całkowite, gdy storczyk wisi na nich 
(Il. 8C). Gdy konstrukcja więźby tego typu będzie posiadała jednocześnie re-
dukcję podłużną i poprzeczną, nazwiemy ją więźbą storczykową zredukowaną 
podwójnie21 (Il. 3 C4, Il. 9).
 W każdej z tych odmian rama storczykowa spełnia sama główne zadanie 
usztywnienia podłużnego całej więźby oraz dodatkowo murowanych szczytów. 

20 Ibidem, s. 107-108.
21 J. Tajchman, op. cit., s. 198 i n.
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Rama taka zaliczana jest do konstrukcji słupowo-ramowych, podobnie jak ścia-
ny szkieletowe, stolcowe ustroje podcieni i konstrukcji przysłupowej itp.22

 Już w najprostszych więźbach jętkowych, ale także i w storczykowych, 
możemy spotkać wiązary pozbawione belek. Dla odróżnienia ich od konstrukcji 
z belkami, czyli od więźb związanych (co nie zawsze podkreślamy w nazwie), 
będziemy je nazywali więźbami (wiązarami) wolnymi. Krokwie w nich mogą 
opierać się o oczepy ścian drewnianych lub o namurnice (Il. 10), podobnie jak 
to się dzieje w późniejszych konstrukcjach płatwiowych. Jednak najbardziej po-
prawne bywa opieranie krokwi na krótkich beleczkach – kulawkach, tworzących 
razem z mieczami tzw. stopy. Więźby takie, szczególnie dla większych rozpięto-
ści, celem przeniesienia sił poziomych posiadają czasem rzadko rozstawione belki 
ściągające więźbę, tzw. ściągi. Mogą występować one niezależnie od wiązarów, 
łącząc się z oczepami lub namurnicami, lub stanowić belkę wiązarową niektó-
rych pojedynczych wiązarów (Il. 11B). W takich przypadkach często kulawki  

Il. 10. Więźba jętkowa 
– wolna (nad sklepieniem).

22 W. Kalinowski, Cz. Krassowski, J.A. Miłobędzki, Z problematyki budownictwa drewnianego 
epoki odrodzenia, Biuletyn Historii Sztuki, nr 3/3, 1953, s. 40. Autorzy ci ramy storczykowe 
utożsamiają z konstrukcją szkieletową, dla której przyjęli nazwę „słupowo-ramowa”.

Il. 9. Toruń. Kamienica 
przy ul. Wielkie 

Garbary 7. Model 
więźby storczykowej 

zredukowanej podwójnie  
z 3. ćw. XIV w. 

Fot. J. Krawczyk.
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bywają zaczopowane w belki poprzeczne, tzw. wymiany, biegnące od ściągu do 
ściągu czyli od belki wiązarowej do belki wiązarowej rzadko rozstawionej. Więź-
by wolne spotykamy przeważnie w budynkach gospodarczych, w domach, które 
posiadają murowane ścianki kolankowe (występujące już dawno, ale i dość mod-
ne obecnie) oraz w budynkach monumentalnych (np. kościołach), gdy grzbiety 
sklepień znajdują się powyżej oparcia krokwi, chociaż te rozwiązania występują 
u nas stosunkowo rzadko. Więźby takie są charakterystyczne dla tzw. kolebek 

Il. 11. Więźby otwarte:
A, B. otwarta więźba jętkowa 
– wolna ze ściągami
C. otwarta więźba związana.

Il. 12. Więźba jętkowa – wolna 
z drewnianą kolebką.
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drewnianych (Il. 12), dość często nazywanych niesłusznie sklepieniami lub skle-
pieniami pozornymi.23 
 Więźby wolne mogą jednocześnie być więźbami otwartymi, gdy wnętrze 
będzie bez sklepienia lub kolebki i w związku z tym będzie widoczna cała lub 
prawie cała konstrukcja dachu (aż do spodu pokrycia – Il. 11: A, B). Może ist-
nieć także więźba otwarta o wszystkich wiązarach związanych czyli z belkami 
wiązarowymi, na których nie położono powały ani nie podbito od spodu pułapu 
(Il. 11C). Należy podkreślić, że najciekawsze więźby otwarte wykształciły się  
w średniowieczu w krajach stosujących przede wszystkim konstrukcje płatwio-
we, a nie jętkowe.

6. Więźby jętkowe, stolcowe i wieszarowe
Następnymi odmianami konstrukcji jętkowych są więźby o stolcach stojących 
i leżących oraz więźby wieszarowe (Il. 13). Stały się one u nas popularne w cza-
sach nowożytnych.

Il. 13. Więźby jętkowe: 
stolcowe i wieszarowe.

23 Sklepienie, jak sama nazwa wskazuje, musi być sklepione czyli wykonstruowane z ele-
mentów kamiennych lub ceramicznych spojonych zaprawą. Sklepienie takie pracuje przede 
wszystkim na ściskanie. Kolebkę drewnianą natomiast tworzy deskowanie podbite od spodu 
więźby do mieczy i ewentualnie jętek odpowiednio dociętych w łuk.
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 W dziewiętnastym stuleciu, szczególnie w jego drugiej połowie, rozpo-
wszechniły się na naszych terenach więźby płatwiowe, także o stolcach stojących 
i pochyłych (leżących i kozłowych) oraz więźby wieszarowe i ich odmiany roz-
porowo-wieszarowe (Il. 23).
 Przed omówieniem specyfiki i terminologii wyszczególnionych powyżej
typów konstrukcji dachowych (jętkowych i płatwiowych) należy zdać sobie spra-
wę, że bardzo istotną rolę we wszystkich rozwiązaniach odgrywają usztywnienia 
wzdłużne w postaci ram, z reguły dość do siebie podobnych bez względu na ro-
dzaj więźby. Ramy te pełnią istotną rolę konstrukcyjną, a ich główne elementy 
także i statyczną. Ogólnie nazywamy je ramami wzdłużnymi. Przy omawianiu 
szczegółowym słowo „wzdłużne” opuszczamy (zgodnie z uprzednimi ustalenia-
mi), zastępując je przymiotnikiem określającym główny element ramy, tak jak to 
uczyniliśmy już w więźbach storczykowych, używając określenia „rama storczy-
kowa”.
 W następnych, wspomnianych powyżej konstrukcjach będą to ramy stol-
cowe, kozłowe czy wieszakowe, jak przekonamy się w dalszych rozważaniach. 
 Wszystkie one są rozwiązywane tak samo (a wyjątkowo tylko podobnie) 
bez względu na system – jętkowy bądź płatwiowy. Stąd propozycja, aby takie 
same elementy tych ram posiadały takie same nazwy, niezależnie od okresu ich 
wprowadzenia oraz różnic w ich określaniu przez poszczególnych autorów pod-
ręczników lub innych opracowań. Patrząc na taką ramę prostopadle do płasz-
czyzny przechodzącej przez jej układ wzdłużny będziemy rozróżniali elementy 
pionowe, poziome i skośne – stężające. 
 Elementy „pionowe” to wspomniane  stolce, kozły lub wieszaki. Od góry 
oczepiają je elementy poziome – płatwie, których nazwę należy rozciągnąć na 
wszystkie ramy wzdłużne konstrukcji dachowych, pozostawiając określenie 
„oczep” dla różnego typu ścian drewnianych.24 Elementy pionowe mogą stać 
na podwalinach, ale bardzo często bywają ich pozbawione i stoją bezpośrednio 
na belkach wiązarowych (w płatwiowych konstrukcjach wieszarowych bywają 
wpuszczane między kleszcze). Elementy stężenia to miecze, a czasami zastrzały 
lub jedne i drugie jednocześnie. Te ramy wzdłużne, jak już powiedzieliśmy, są 
takie same lub podobne w więźbach jętkowych i płatwiowych. Różnica nato-
miast między tymi konstrukcjami dotyczy oparcia na nich krokwi. W więźbach 
jętkowych krokwie opierają się na jętkach, a te dopiero leżą na płatwiach (oparcie 
pośrednie). W więźbach płatwiowych krokwie spoczywają od razu na płatwiach 
(oparcie bezpośrednie).

24 W wielu podręcznikach płatwie w konstrukcji jętkowej niesłusznie nazywane są oczepami 
albo nawet podciągami. Elementy te przed pojawieniem się  konstrukcji płatwiowych nazy-
wano opaskami, ramami (ramami poziomymi) lub ramami stolcowymi. J. Heurich, op. cit.,  
s. 131) pisze: „...krokwie podparte są za pomocą tzw. stolca stojącego, to jest słupów piono-
wo stojących połączonych w górnym końcu ramą poziomą...”; T. Żebrawski, op. cit. s. 140-141 
wspomina natomiast: „...główną podporę stanowią słupki pionowo na czopy w belki wpusz-
czane i w górnych końcach płatwiami wzdłuż dachu związane; na płatwiach w poprzek czyli 
równolegle do belek leżą jętki, których końce zaczopowane wiążą się z krokwiami”; J. Raczyński  
w swym klasycznym artykule z 1930 r. także „poziome ramy” w konstrukcjach stolcowych  
nazywa płatwiami (J. Raczyński, op. cit., s. 116). Podobnie elementy te klasyfikuje Z. Mączeń-
ski (op. cit., s. 336-337) na rysunkach aksonometrycznych nr 641-643.
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 Przed dalszymi rozważaniami należy wyjaśnić, co kryło się kiedyś pod 
nazwą stolec25 i jak określenie to powinniśmy interpretować dzisiaj. Jest to tłu-
maczenie terminu niemieckiego der Stuhl, ale jednocześnie der Dachstuhl czyli 
stolec dachowy. Termin stolec w konstrukcjach dachów pojawia się u nas do-
piero w XIX w.26 Początkowo przez stolec rozumiano pewną część konstrukcji 
dachowej, na której wspierają się krokwie, a więc przy dachach dwustolcowych 
obie ramy stolcowe łączące się ryglami lub rozporami i usztywnione mieczami.27 

25 Wg Słownika Staropolskiego (op. cit. t. VIII, 1977, s. 448) stolec posiada wielorakie znaczenie 
odnoszące się m. in. do sprzętu do siedzenia, jak: stołek, stolecz, sedile, krzesło władcy, tron 
(mówiło się władca siedzi na stolcu – stąd stolica), także władza, krzesło sędziego, stolec 
wdowi.

26 Stolca nie wymienia jeszcze ks. S. Sierakowski w 1812 r., natomiast jest o nim mowa w pod- 
ręczniku M. Rouget’a z 1827 r.: „Stolec… jest albo leżącym... albo stojącym... Stolec składa się 
z następujących sztuk: opaska leżąca bezpośrednio pod kielbelkami (jętkami – J.T.) dla podpie-
rania ich... sztybry lub słupy, które unoszą opaskę i stoją na podwalinie... Możnaby takową pod-
walinę opuścić zupełnie, jak to się szczególnie w stojących stolcach dzieje..., szpanrygiel (rozpór 
– J.T.) leżący tuż pod kielbelką utwierdza słupy w swem położeniu (szczególnie przy stolcach 
leżących, gdyż przy stojących nie jest rozporem lecz ryglem – J.T.) miecze czyli banty utrzy-
mujące każdy stolec.” (M. Rouget, op. cit., s. 178).

27 Por. ostatni przypis z definicją stolca wg Rouget’a.

Il. 14. Więźba jętkowa jednostolcowa:
A. o ramie z podwaliną

B. o ramie bez podwaliny.
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Żebrawski w takim rozumieniu używa terminu: „krzesło albo stolec dachowy”.28 
Kopkowicz stolec nazywa „mostem”, wychodząc od kolejności robót, w których 
najpierw stawia się most czyli stolec.29 Szereg autorów przez stolec rozumie tylko 
jedną ramę stolcową30 i stąd niektórzy niesłusznie mówią o ścianie stolcowej,31 
który to termin pasuje tylko do ścianki na poddaszu powstałej przez wypełnienie 
ramy stolcowej. Następne pojęcia stolca odnoszą się już tylko do samego słupa 
(stolcowego).32

 Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w rozumieniu pojęcia „stolec” oraz 
potrzebę operowania jednolitym systemem ram wzdłużnych dla wszystkich ty-
pów konstrukcji dachowych, proponuję termin stolec odnosić tylko do poje-
dynczego słupa, nazywając jednocześnie usztywnienie wzdłużne ramą stolcową 
(Il. 14, 16). W więźbach jętkowych mamy do czynienia ze stolcami stojącymi  

28 T. Żebrawski wymienia: krzesło stojące, krzesło leżące, krzesło wiszące, a nawet naprężne  
i łukowe (T. Żebrawski, op. cit., s. 140 i n).

29 F. Kopkowicz, op. cit., s. 99.
30 Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych, op. cit., s. 389-390.
31 Np. W. Żenczykowski, op. cit., s. 339 i n. oraz Mały Ilustrowany Słownik Budowlany, op. cit.,  

s. 89.
32 Np. J. Karłowicz et al., op. cit., s. 429 oraz Mały Ilustrowany Słownik Budowlany, op. cit., s. 89. 

Warto zaznaczyć jednocześnie, że wielu inżynierów praktyków także uważa, że stolec to słup 
podtrzymujący płatew.

Il. 15. Więźby jętkowe dwustolcowe: 
A. widok podstawowych ram 
stolcowych po zdjęciu krokwi.
B. więźba z rozbudowaniem 
usztywnienia poprzecznego i ramy 
stolcowej.
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i leżącymi. Nie potrzeba podkreślać, że więźba jest o stolcach stojących (to się ro-
zumie), należy jedynie wyszczególnić ilość stolców w wiązarze pełnym. Rozróż-
niamy zatem  więźby  jętkowe jedno-, dwu-, i wielostolcowe (Il. 13 A1). Czasami 
trzeba podkreślić, że stolce występują także i w drugiej kondygnacji wiązara.
 Przy więźbach o stolcach leżących nie potrzeba podkreślać, że są dwu-
stolcowe, gdyż nie mogą być inaczej skonstruowane. Trzeba natomiast podać,  
w ilu   kondygnacjach występują stolce leżące – najczęściej są w jednej, ale bywa-
ją także w dwóch (Il. 15, 18, 19), a czasami nawet i w trzech. Stolce w ramach 
wzdłużnych bywają ustawione w co którymś wiązarze (od trzeciego do piątego), 
stąd zawsze będziemy mieli do czynienia z wiązarami pełnymi i niepełnymi (Il. 
13: A1, 2, B1, 2). Ramy stolcowe w więźbach jętkowych jednostolcowych (stol-
cach stojących) składają się ze słupów czyli stolców oraz płatwi usztywnionych  
w kierunku podłużnym mieczami. Rozwiązywane są z podwalinami lub bez 
nich (Il. 14: A, B). W tych ostatnich stolce stoją bezpośrednio na belkach wiąza-
rowych. Także usztywnienie jest bardzo skromne, można powiedzieć, że podsta-
wowe. Podobne rozwiązania występują w więźbach dwustolcowych, gdzie tak-
że spotykamy ramy stolcowe ograniczone do ww. trzech elementów (Il. 15A).  
W więźbach starych ramy bywają bardziej rozbudowane – oprócz wspomnia-
nych już trzech elementów podstawowych mogą pojawić się nie tylko podwali-
ny, ale także rygle oraz zastrzały, a nie miecze (Il. 15B). W dawnych jętkowych 
więźbach stolcowych spotykamy także sporadycznie rozbudowane usztywnienie 
poprzeczne między ramami stolcowymi w postaci dodatkowych zastrzałów lub 
mieczy oraz poziomych elementów, które proponowałbym nazwać ryglami mię-
dzyramowymi (poprzecznymi), a nie rozporami, bo nie występują tu siły pozio-
me. Mniej rozbudowane usztywnienia poprzeczne bywają ograniczone tylko do 
mieczy poprzecznych, łączących stolce z jętkami. W takich więźbach mamy do 
czynienia jednocześnie z mieczami podłużnymi i poprzecznymi (Il. 16).   
 Ramy o stolcach leżących zazwyczaj położone są bezpośrednio pod kro-
kwiami, tak że na płatwiach połaciowych spoczywają jednocześnie i jętki, i kro-
kwie. Ramy te w przeważającej większości ustawione są na podwalinie, na której 
dodatkowo spoczywają krokwie, stąd podwalinę tę będziemy nazywać płatwią 
stopową (jest to jedyny wyjątek w systemie ram wzdłużnych – Il. 18, 19). Ramy 
stolca leżącego z reguły usztywniane są zastrzałami (rzadziej mieczami) w dość 
zróżnicowanych konfiguracjach. Przeważnie zastrzały te łączą stolce i z płatwiami
połaciowymi, i z płatwiami stopowymi (Il. 18). Czasami w przestrzeni między  

Il. 16. Miecze ram stolcowych:
A. mieczowanie podłużne
B. mieczowanie podłużne  

i poprzeczne.
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płatwiami występują rygle łączące wzdłuż stolce leżące między sobą (Il. 22: A, 
C). Stolce leżące, aby nie mogły przewrócić się do środka, zabezpieczane są rozpo-
rami (poprzecznymi) i dodatkowo usztywnione mieczami poprzecznymi (Il. 18), 
ale także i zastrzałami biegnącymi od stolców leżących poprzez rygle do jętek 
(Il. 19).33

33 Na Il. 19 pokazany jest element sygnowania więźby składający się z nazwiska mistrza, jego 
gmerku i umieszczonej między nimi daty. Należy podkreślić, że sygnowania dawnych kon-
strukcji należą do rzadkości.

Il. 18. Więźba jętkowa  
o stolcach leżących o ramie  
z podwaliną – płatwią stopową:
A. wiązar pełny
B. wiązar niepełny
C. przekrój podłużny
D. aksonometria.

Il. 17. Toruń. Ratusz. 
Model więźby o stolcach 
leżących z 1727 r. Fot. J. 
Krawczyk.
A. Widok ogólny więźby
B. Widok więźby po 
częściowym zdjęciu 
krokwi dla pokazania 
systemu stolca leżącego. 
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34 Różnica między zawieszeniem klasycznego storczyka a wieszaka w więźbach wieszaro-
wych polega na tym, że storczyk wisi na zastrzałach rozciąganych, a wieszak wspiera się na 
zastrzałach ściskanych. Pewne podobieństwo storczyka do wieszaka występuje w więźbach  
o redukcji poprzecznej, w której storczyk zawieszany jest tylko w kalenicy na krokwiach.

 Następną odmianą konstrukcji jętkowych są więźby wiszące zwane wiesza-
rowymi (Il. 13 C). Nazwa pochodzi od głównego elementu niosącego – wieszara 
składającego się w najprostszych rozwiązaniach (dla niewielkich rozpiętości, tj. 
do 8 m) z jednego stolca wiszącego zwanego wieszakiem34 i dwóch podpierają-
cych go ściskanych zastrzałów oraz belki wiązarowej pełniącej rolę ściągu. Przy 
większych rozpiętościach stosowane są dwa wieszaki (a nawet trzy na obu kondy-
gnacjach). Miedzy tymi dwoma wieszakami na wysokości podparcia ich zastrza-
łami pojawia się rozpór (Il. 20). Wieszary tworzą wiązary pełne. Połączone są 
one między sobą (poprzez wiązary niepełne) wzdłużną ramą wieszakową dzięki 
płatwi położonej na wieszakach i połączonym z nimi mieczom. Na płatwiach 
spoczywają jętki, na których opierają się krokwie.

Il. 19. Więźba jętkowa  
o stolcach leżących  

w dwóch kondygnacjach 
(Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 20).

Il. 20. Więźba jętkowa  
wieszarowa dwuwieszakowa.
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7. Więźby jętkowe o mieszanym systemie konstrukcji
Omówione typy konstrukcji jętkowych mogą wzajemnie łączyć się w więźby 
o mieszanym systemie konstrukcji (Il. 21). Rozwiązania te mogą być różnorakie. 

Il. 21. Świdnica. Kościół 
Pokoju. Model więźby 
o mieszanym systemie 
konstrukcji z 1657 r. Więźba 
składa się z konstrukcji  
o stolcach leżących  
i z konstrukcji storczykowej 
w górnej kondygnacji jętek 
– zredukowanej podłużnie. 
Fot. J. Krawczyk.

Na ilustracji nr 22 widać ich 
trzy przykłady: 
   A. więźbę jętkową o stolcach 
leżących połączoną z konstruk-
cją pojedynczego storczyka,
   B. więźbę jętkową dwustol-
cową połączoną także z poje-
dynczym storczykiem,
   C. więźbę jętkową o stolcach 
leżących w dwóch kondygna-
cjach połączoną z wieszarem 
jednowieszakowym; jakby dla 
dodatkowego podparcia zasto-
sowano tu dwuczęściowe roz-
pory wspinające.

Il. 22. Przykłady więźb jętkowych  
o mieszanym systemie konstrukcji: 

A. więźba jętkowa o stolcach 
leżących z pojedynczym storczykiem 

B. więźba jętkowa dwustolcowa  
z pojedynczym storczykiem

C. więźba jętkowa o stolcach 
leżących w dwóch kondygnacjach  
z wieszarem jednowieszakowym.
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8. Więźby płatwiowo-kleszczowe: stolcowe i wieszarowe
Kolejną grupę konstrukcji dachowych tworzą więźby płatwiowo-kleszczowe 
dzielące się na stolcowe i wieszarowe (Il. 23). Charakterystyczną cechą tych kon-
strukcji są krokwie zawsze oparte bezpośrednio na płatwiach (o czym już była 
mowa), które spoczywają na stolcach lub wieszakach jako podstawowym ele-
mencie ram wzdłużnych. 
 Ramy te rozwiązywane są podobnie (a czasami nawet tak samo) jak ramy 
wzdłużne w więźbach jętkowych. Całość konstrukcji wiązara pełnego spinają 
w kierunku poprzecznym kleszcze umieszczone bezpośrednio pod płatwiami. 
Łączą one krokwie poprzez stolce bądź wieszaki, utrzymując tym samym ramy 
stolcowe lub wieszakowe we właściwej pozycji. Wiązary pełne rozstawione są 
co kilka metrów. Między nimi znajdują się wiązary puste złożone najczęściej 
z samych krokwi, gdyż nie muszą tutaj występować belki wiązarowe. W tym 
rozwiązaniu opisywane więźby upodobniają się do wolnych więźb jętkowych. 
Wiązary pełne mogą być także pozbawione belki wiązarowej, gdyż spoczywają 
na płatwiach – namurnicach. 

Il. 23. Więźby płatwiowo-
kleszczowe: stolcowe  

i wieszarowe.

tajchman.indd   28 2005-09-13   15:17:13



ARCHITEKTURA DREWNIANA

MONUMENT 29

 Pierwszą podgrupę więźb płatwiowo-kleszczowych tworzą więźby stol-
cowe (o stolcach stojących – Il. 23A), wśród których najprostszym rozwiąza-
niem są konstrukcje jednostolcowe (Il. 24) Charakterystycznym ich elementem 
są kleszcze umieszczone pod płatwią kalenicową, spinające obie krokwie poprzez 
stolce. Wspomniana ilustracja pokazuje więźbę 
na stropie masywnym, w której płatwie stopo-
we są płatwiami – namurnicami. Najczęstszym 
rozwiązaniem w tym typie konstrukcji są więź-
by płatwiowo-kleszczowe dwustolcowe, czyli  
o dwóch ramach stolcowych (Il. 25). W nich, 
tak jak i w pozostałych więźbach tego typu, 
kleszcze umieszczone są pod płatwiami, łącząc 
krokwie poprzez oba stolce (tworząc usztywnie-
nie poprzeczne) i utrzymując obie ramy w pozy-
cji pionowej.
 W typie więźb płatwiowo-kleszczowych 
stolcowych i wieszarowych bardzo łatwo można 
wykonstruować więźbę z tzw. ścianą (ścianką) 
kolankową (Il. 26). Stwarza to możliwość po-
wstania wyższego, wygodnego poddasza. Ściana 
kolankowa będzie zawsze murowana. Przy jej za-
bezpieczeniu (konstrukcją masywną) na parcie 
poziome płatwie-namurnice mogą spoczywać 
na murze, co stanowi dosyć modne ostatnio roz-
wiązanie. W klasycznej więźbie drewnianej przy 
ścianie kolankowej, niezabezpieczonej przed par-
ciem poziomym, stawiamy ramę stolcowo-kolan-
kową. Na jej płatwi kolankowej (jako stopowej) 
opieramy krokwie. Usztywnienie ramy stolco-
wo-kolankowej w kierunku poprzecznym – dla 

Il. 24. Więźba płatwiowo-
kleszczowa jednostolcowa.

Il. 25. Ramy stolcowe 
więźby płatwiowo-
kleszczowej dwustolcowej.
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przeniesienia wspomnianych sił poziomych – następuje poprzez wprowadzenie 
zastrzału od belki wiązarowej (która jest tutaj konieczna) do stolca bocznego  
i powiązania dołu krokwi pod płatwią półkleszczami poprzez stolec kolankowy 
przynajmniej do zastrzału, a korzystniej do stolca bocznego. Wyższa część więź-
by bywa rozwiązywana jak więźba płatwiowo-kleszczowa z dwoma lub trzema 
stolcami (Il. 26).

Il. 26. Więźba płatwiowo-
kleszczowa trójstolcowa ze 

ścianami i ramami kolankowymi.

 Kolejną podgrupę więźb płatwiowo-kleszczowych stanowią konstrukcje 
o stolcach pochyłych, gdzie rozróżniamy stolce leżące i stolce kozłowe (Il. 23B). 
Stolce leżące w tym typie przeważnie nie są równoległe do krokwi (jak w kon-
strukcjach jętkowych), a w żadnym wypadku do nich nie przylegają ze wzglę-
du na usytuowanie płatwi między nimi (Il. 26). Pochyłe ramy stolca leżącego 
przeciw przewróceniu się do środka zabezpieczone są kleszczami, które pełnią 
jednocześnie rolę rozporu i usztywnienia poprzecznego. Kleszcze te, jak w ca-
łym systemie, położone są pod płatwiami połaciowymi i łączą krokwie poprzez 
stolce leżące. Usztywnienie wzdłużnych ram stolca leżącego odbywa się poprzez 
miecze wychodzące poza płaszczyznę stolca dla podparcia płatwi spoczywającej 
z jego boku (Il. 27A). 
 Więźba o stolcach kozłowych (Il. 28) posiada ramy kozłowe ustawione  
w środku wiązara i skierowane ku krokwiom. Kleszcze, tak jak we wszystkich 
rozwiązaniach, położone są pod płatwiami, łącząc krokwie poprzez kozły, któ-
re w przedstawionym przykładzie zostały dodatkowo podparte zastrzałami (ko-
niecznymi, gdy kozły z krokwiami tworzą kąt prosty lub rozwarty – Il. 28).

Il. 27. Więźba płatwiowo-
kleszczowa o stolcach leżących.
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9. Więźby płatwiowo-kleszczowe, 
wieszarowe i rozporowo-wieszarowe
Przed przystąpieniem do omówienia więźb płatwiowo-kleszczowych wieszaro-
wych i płatwiowo-kleszczowych rozporowo-wieszarowych (Il. 23 C i D) warto 
zapoznać się z konstrukcjami stanowiącymi podstawę tego typu rozwiązań (Il. 
29). Należą do nich:
   A. konstrukcja wieszarowa,
   B. konstrukcja rozporowa,
   C. konstrukcja rozporowo-wieszarowa (czy też wieszarowo-rozporowa).

Il. 28. Więźba płatwiowo-
kleszczowa o stolcach 
kozłowych.

Il. 29. Konstrukcje  
wieszarowe i rozporowe:  
A. konstrukcja wieszarowa
B. konstrukcja rozporowa
C. konstrukcja wieszarowo-
rozporowa.
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 Zasada konstrukcji wieszarowej (i budowy wieszaka) została omówiona 
już przy więźbach jętkowych pokazanych na Il. 13C i 20. Podstawowy wieszar 
(usytuowany nad belką wiązarową) może być jedno-, dwu-, a nawet trójwiesza-
kowy (Il. 29A). W rozwiązaniu tym mamy zawsze do czynienia z belką wiązaro-
wą pełniącą rolę ściągu, dzięki czemu na podpory działają tylko siły pionowe.
 Konstrukcja rozporowa polega na tym, że pozioma belka podparta jest od 
spodu zastrzałami (na jeden z czterech sposobów – wg Il. 29B), które opierają się 
o mury poniżej belki, bezpośrednio lub pośrednio powodując działanie na nie 
siłami poziomymi. Stąd mury te muszą być odpowiednio wykonstruowane. 
 Konstrukcja rozporowo-wieszarowa (Il. 29C) to połączenie zasad obu roz-
wiązań powyższych w jedną całość. Polega to na tym, że wieszaki usytuowane 
powyżej belki (którą podciągają) podparte są długimi zastrzałami „przenikają-
cymi się” z tą belką i opierającymi się o mury poniżej. W tym wypadku wieszary 
oddziałują na mury siłami poziomymi. Pozwala to na wyższe usytuowanie belki 
poziomej.
 W więźbach płatwiowo-kleszczowych tego typu na wieszakach spoczy-
wają płatwie, tworząc z nimi ramy wieszakowe, na których opierają się krokwie. 
Pod płatwiami (tak jak we wszystkich więźbach tego rodzaju) przebiegają klesz-
cze, łącząc obie krokwie poprzez wieszaki (Il. 23: C, D; 30). W więźbach tych 
nie tylko belka wiązarowa bywa podwieszona, ale mogą być podwieszone całe 
stropy przy zastosowaniu podciągu bądź nadciągu (Il. 30). Ten typ konstrukcji 
dachu mający charakter więźby wolnej pozwala na wprowadzenie w jej prze-
strzeń pułapu (Il. 23C, część dolna). W takim przypadku proponuję nazwać 
więźbę półotwartą, gdyż tylko część jej konstrukcji jest widoczna, w odróżnie-
niu od więźb otwartych z okresu średniowiecza, gdzie widać całą konstrukcję. 
W XIX w. stały się modne różnego typu więźby półotwarte w budownictwie  
sakralnym, ale także i świeckim publicznym.
 Ostatnią podgrupę w naszych rozważaniach tworzą więźby płatwiowo-
-kleszczowe rozporowo-wieszarowe (Il. 23D). Ponieważ te rozwiązania występu-
ją tylko w więźbach płatwiowo-kleszczowych, można ich nazwę ograniczyć do 
więźb rozporowo-wieszarowych lub wieszarowo-rozporowych. Takie sprecyzo-
wanie nazwy od razu wyjaśnia połączenie dwóch rodzajów konstrukcji w jedną 
całość.35 W więźbie tej belka wiązarowa została zastąpiona kleszczami dolnymi 
(Il. 31). Podobnie jak w samych więźbach wieszarowych płatwie połaciowe spo-
czywają na wieszakach (jednym lub dwóch), tworząc z nimi ramy wieszakowe, 
na których opierają się krokwie. Pod płatwiami połaciowymi w znany już sposób 
przebiegają kleszcze górne. Zastrzały wieszara, jeżeli nie spoczywają na wystę-
pach murowych, to korzystniej, jeżeli są zaczopowane w stolce przyścienne two-
rzące ramy stolca przyściennego, jak pokazano na ilustracji 31.

35 W podręcznikach można spotkać następujące nazwy: dach o stolcu wisząco-rozpiera-
jącym (Mielnicki S., op. cit., s. 168-169), dach wisząco-rozpierający (Z. Mączeński, op. cit.,  
s. 384 i n.), dach o ustroju rozporowo-zastrzałowym (F. Kopkowicz, op. cit., s. 260), ustro-
je rozporowo-zastrzałowe (W. Żenczykowski, op. cit., s. 360). Mały Ilustrowany Słownik Bu-
dowlany w ogóle nie uwzględnia tego typu konstrukcji. Określenie najbardziej zbliżone do 
rzeczywistości podaje Mączeński; jednak nie wynika z niego, że konstrukcja jest wiszą-
ca dzięki wieszarowi. Dwie ostatnie nazwy są zupełnie mylące, gdyż zastrzały występują  
w wielu rozwiązaniach, a tu powodują parcie na mury.
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 Konstrukcje tego typu wspaniale nadają się do wprowadzania w nie puła-
pów w celu wytworzenia więźb półotwartych powiększających przestrzeń wnę-
trza, jak to pokazano na dole ilustracji 23D: pułap posiada tu formę trapezu,  
a konstrukcja jest taka sama jak na schemacie (Il. 23D).
 Modyfikacją klasycznej więźby rozporowo-wieszarowej jest rozwiązanie
przedstawione na ilustracji 32 operujące podwójnymi przenikającymi się zastrza-
łami. Polega to na tym, że więźba wieszarowa jednowieszakowa postawiona na 
koronie murów otrzymała dodatkowe zastrzały w formie stolców leżących, które 
osadzono na słupach przyściennych poniżej korony murów. Na stolcach znalazły 
się płatwie połaciowe, pod którymi umieszczone są kleszcze spinające krokwie 
poprzez te stolce oraz środkowy wieszak. Wprowadzenie zastrzału w formie stol-
ca leżącego pozwoliło na ograniczenie dolnych kleszczy do półkleszczy. Stwo-
rzyło to węzeł podobny do ścianki kolankowej zabezpieczającej przed nadmier-
nym parciem poziomym przy jednoczesnym powiększeniu przestrzeni wnętrza. 
Powstała więźba półotwarta o pułapie trapezowym położonym na zastrzałach  
wieszara i górnych kleszczach pod płatwiami ramy wzdłużnej zastrzału w formie 
stolca leżącego.

Il. 30. Więźba płatwiowo-kleszczowa  
wieszarowa dwuwieszakowa  
(z podwieszonym stropem).

Il. 31. Więźba otwarta płatwiowo-
kleszczowa rozporowo wieszarowa.
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10. Zakończenie
Przedstawiona systematyka i terminologia więźb dachowych występujących na 
naszych terenach jest pierwszą próbą całościowego uporządkowania zagadnienia 
dla dachów dwuspadowych rozwiązywanych w podstawowych typach konstruk-
cyjnych, a mianowicie jętkowym i płatwiowym.
 Nazewnictwo stosowane dotychczas w konstrukcjach dachów, jak wyni-
ka z przytoczonej na wstępie literatury przedmiotu, dość często kształtowało się 
przypadkowo i bez szerszego kontekstu. Różne elementy nazywano tak samo lub 
te same odmiennie w zależności od regionu lub autora podręcznika. Używano 
także określeń gwarowych oraz terminów obcych, popełniając niejednokrotnie 
„kalki” językowe, mimo że właśnie ciesiółka należała do tej z gałęzi rzemiosła  
w kraju, które najwcześniej i najwięcej wykształciło terminów rodzimych.
 Jeszcze raz można się było przekonać, że pozytywne rezultaty przy po-
rządkowaniu terminologii można łatwiej osiągnąć, podchodząc do zagadnienia  
całościowo. Właśnie w tym celu starano się wyłonić i scharakteryzować najważ-
niejsze typy i systemy konstrukcji dachów, przedstawiając je w odpowiednich 
tablicach na ilustracjach 3, 13 oraz 23. Ułatwiły one rozeznanie wspólnych oraz 
różniących je cech, co okazało się niezbędne dla poprawnego wybrania i przyję-
cia odpowiednich terminów.
 Podstawowymi elementami „jednoczącymi” te wszystkie rodzaje więźb 
okazały się systemy usztywnienia podłużnego. Stały się one punktem odniesie-
nia dla takiego samego określenia elementów pełniących identyczną lub podob-
ną rolę w różnych systemach konstrukcyjnych więźb, a nawet i innych konstruk-
cji, np. ścian szkieletowych.
 Wybór zaproponowanych tutaj terminów na oznaczenie poszczególnych 
elementów jest wynikiem analizy tych istniejących i stosowanych w literaturze 

Il. 32. Więźba półotwarta, 
(płatwiowo-kleszczowa) 
rozporowo-wieszarowa 

jednowieszakowa  
z trapezowym pułapem.
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jak i w praktyce budowlanej celem dobrania najbardziej odpowiednich. Nie 
próbowano przywoływać synonimów, aby nie kontynuować „bałaganu”, który 
panuje w literaturze fachowej. Ograniczono także do minimum uzupełnienia 
brakującego nazewnictwa, stosując przy tym zasadę, że nowy termin powinien 
być łatwo kojarzony z danym elementem. Dla takich samych elementów zapro-
ponowano definicje określające ich położenie w danym ustroju konstrukcyjnym,
a nawet kierunek usytuowania, np.: „poprzeczny miecz stopowy storczyka” czyli 
miecz umieszczony na dole storczyka i łączący go z elementem poprzecznym 
czyli belką wiązarową. Takie precyzyjne określenia potrzebne są przy opisach   
zabytków, a szczególnie przy ekspertyzach ustalających stan zachowania danego 
elementu.
 Obok jednoznacznej terminologii, koniecznej szczególnie w świetle roz-
wijającej się szybko komputeryzacji, istnieje także pilna potrzeba opracowania 
terminów dawnych w formie słownika historycznego. Jest to istotne dla analizy 
źródeł przy kompleksowych badaniach zabytków architektury.
 W przedstawionym zakresie systematyka i terminologia konstrukcji da-
chowych jest pierwszym spośród koniecznych opracowań, które w dalszej ko-
lejności powinny objąć dachy o odmiennych od przedstawionego tu kształtach 
oraz inne jeszcze rodzaje występujących w nich konstrukcji, a także złącza cie-
sielskie.
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