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Dominik 
MĄCZYŃSKI Znaki, inskrypcje i ślady w historycznych 

więźbach dachowych

W Polsce zabytkowe konstrukcje dachowe są jeszcze 
niewystarczająco rozpoznane i zbadane. Dostępne z ciemnych 
i często zagraconych poddaszy, kryją wiele informacji naukowych, 
które mogą rzucić nowe światło na historię zabytków. To lamusy 
historii, prawdziwe „czarne skrzynki” budynków, w których zapisane 
informacje czekają ciągle na swoich odkrywców. 

Tymczasem w Europie, w niektórych 
krajach, wiedza na ten temat jest coraz peł-
niejsza. W Republice Czeskiej, w Niemczech, 
w Belgii, we Francji i w Anglii na szeroką ska-
lę wykonuje się badania zabytkowych kon-
strukcji dachowych, gromadzi się i opraco-
wuje ukryte w nich informacje. Wymaga to 
działań interdyscyplinarnych, ponieważ oka-
zuje się, że więźby dachowe to nie tylko sfe-
ra badań technicznych i konstrukcyjnych1. 
Opowiem tu o niektórych śladach i inskryp-
cjach, jakie udało mi się zobaczyć i przeanali-
zować na powierzchni drewna tych konstruk-
cji, w trakcie prowadzonych badań historycz-
nych więźb dachowych w zachowanych mo-
numentalnych kościołach.

Informacje dobrze strzeżone
Dostęp na poddasza jest często trudny 

i niebezpieczny. Wąskie schody, w których 
niekiedy brak niektórych stopni, w ścianach 
obluzowane klamry bez dodatkowych zabez-
pieczeń, rozchwiane i miejscami spróchniałe 
drabiny – sprawiają, że samo dojście do pod-
daszy stwarza już pewne zagrożenie. Bywa, 
że niektóre przestrzenie są jedynie dostępne 
od strony zewnętrznej (przez włazy dacho-
we) i wymagają wspinania się na duże wyso-
kości. Na samych zaś poddaszach jest zwykle 
ciemno, brudno i niebezpiecznie, a każdy nie-
ostrożny krok grozi wypadkiem.

Tam, gdzie nie zabezpieczono istnieją-
cych otworów siatkami, gnieżdżą się gołębie, 
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sowy, nietoperze, spotyka się polujące kuny. 
W powietrzu unosi się charakterystyczny słod-
kawy zapach rozkładającej się padliny, a no-
gi stąpają po pokładach ptasich i zwierzęcych 
odchodów. To siedlisko wszelkiego rodzaju za-
razków i bakterii. 

Dlatego trzeba wyraźnie podkreślić, że nie 
powinny tam wchodzić osoby nieuprawnione 
i nieodpowiednio przygotowane. 

Drewniane dzieła ciesielskich 
mistrzów
Historyczne, drewniane konstrukcje dacho-

we występują zarówno w zabytkach drewnianych, 
jak i murowanych. Współtworzą one w znacznym 
stopniu wartości zabytkowe obiektów, często są 
majstersztykami ciesielskiego rzemiosła. 

Na powierzchni elementów, z których są 
zbudowane, można odnaleźć różne ciekawe 
znaki i  inskrypcje, wnoszące istotne informa-
cje dotyczące dziejów obiektu i rzucające nowe 
światło na historię jego budowy oraz wprowa-
dzanych w trakcie użytkowania zmian. 

Ślady po spławianiu 
drewna
Wiążą się z pozyskaniem drewna na budo-

wę i z jego transportem. W średniowieczu za-
lesienie terenów było duże, a drewno wybiera-
no i sprowadzano z pobliskich lasów. Po ścięciu 
drzew i ich wstępnej obróbce, drewno bez su-
szenia dostarczano na budowę, gdzie przystę-
powano do wyrabiania elementów konstrukcji. 
Jeśli lasy znajdowały się blisko miejsca budowy, 
stosowano transport lądowy, zaprzęgając konie 
lub woły do ciągnięcia kłód, wozów lub sań. 
Kiedy las był oddalony, wykorzystywano dro-
gi wodne, którymi spławiano pozyskany mate-
riał. Duże zapotrzebowanie na dobrej jakości 
surowiec wpływało na szybki rozwój handlu 
drewnem. W nadrzecznych miastach powsta-
wały porty handlowe i duże place składowe. 
Rozwijał się zawód flisaka. Spławiano nie tylko 
pnie, ale obrobione bale i kantówki, co świad-
czy o bardziej zaawansowanej obróbce drewna, 
która wykonywana była przez drwali na miejscu 
wyrębu, po ścięciu drzewa, a jeszcze przed je-
go spławieniem2. 

Na niektórych elementach konstrukcji więźb 
widoczne są nawiercone otwory, w które wbija-
no kołki umożliwiające łączenie linami pni lub 
obrobionych belek w tratwy. Spotyka się też za-
ciosy wykonywane pod kątem 45 stopni, mają-
ce za zadanie zabezpieczenie lin przed zsunię-
ciem się. Ślady takie odnajdujemy w zabytkach 
zlokalizowanych zwłaszcza w  miejscowościach 
położonych przy ważnych szlakach wodnych. 
Przykładem może być więźba dachowa w ko-
ściele św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, która 
powstała w 1369 roku3 i w której zachowanych 
jest wiele takich śladów.

Znaki handlowe
W dużych miastach drewno na budowę 

konstrukcji zamawiano u handlarzy i pośred-
ników. Dostarczali oni zarówno całe kłody, 
jak i drewno ociosane lub ręcznie przetar-
te. Na obrobionych płaszczyznach takich ele-
mentów zachowały się czasem znaki handlo-
we. Są to napisy składające się ze stosunkowo 
dużych, wyrytych liter, symboli i cyfr. Niestety 
nie są one do dzisiaj dobrze udokumentowane 
i rozpoznane. Można sądzić, że były to ozna-
czenia cieśli lub handlowców, właścicieli albo 
ekip prowadzących spław i miały na celu jed-
noznaczną identyfikację dostarczonej partii 
drewna przy przekazywaniu jej zamawiające-
mu. Ciekawe jest, że znaki te występują na ob-
robionej płaszczyźnie elementów. Stąd wnio-
sek, że również na etapie dostawy na plac bu-
dowy, drewno było poddane bardziej precy-
zyjnej obróbce4. 

Prawdopodobnie duże wymiarowo i obro-
bione elementy (tzw. „całe drzewa”), przezna-
czone do przetarcia na „półdrzewa” i na „drze-
wa krzyżowe”- posiadały także znaczki ciesiel-
skie wykonane od czoła elementu, umiesz-
czone w taki sposób, aby po rozpiłowaniu 
drewna pozostały na mniejszym elemencie. 
Przy opracowywaniu elementów konstrukcji 
ulegały one zniszczeniu. 

W kościele oo. Karmelitów pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny i Józefa 
Oblubieńca znajdującym się w centrum Warszawy, 
przy Krakowskim Przedmieściu, w konstruk-
cji więźby zachowało się kilka znaków han-
dlowych zarówno w części nad nawą głów-
ną, jak i nad nawami bocznymi. Konstrukcje 
dachowe pochodzą z czasu budowy kościo-
ła, który źródła historyczne określają na la-
ta 1661-1681. Wykonane badania dendrochro-
nologiczne pozwoliły uściślić te informacje. 
Ustalono, że więźba dachowa nad nawą po-
wstała z drzew ściętych późną jesienią 1668 
lub zimą 1668/1669 r. Pomogło to wydatować 
badaną więźbę dachową na 1669 r. oraz uzy-
skać dodatkową informację, że materiał uży-
ty do budowy pochodził z 70-, 80-letnich so-
sen (Pinus sylvestris L.)5.

Ciesielskie znaki montażowe
Wszystkie części przyszłej konstrukcji da-

chu cieśle przygotowywali na placu przy pro-
wadzonej budowie6. Praca ta wymagała dużego 
doświadczenia – należało dokładnie wymie-
rzyć elementy, wyznaczyć miejsca połączeń 
aby „odwiązać” konstrukcję. Gotowe części 
konstrukcji składano na równym terenie pla-
cu lub na zbitym z desek niskim podeście, tzw. 
„stole ciesielskim”7.

Po ułożeniu przygotowanych części wią-
zara, wykonywano połączenia ciesielskie i do-
kładnie je pasowano, a potem znakowano  
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(numerowano) w taki sposób, aby po jej roz-
łożeniu nie pomylić się przy późniejszym, 
ostatecznym i bardzo precyzyjnym montażu 
na szczycie budowli, gdzie miał powstać dach. 
Pamiętać trzeba, że poszczególne wyrobione 
części konstrukcji zawsze nieco różniły się 
między sobą i nie było możliwe zastąpienie 
jednego elementu przez drugi. 

W następnej fazie budowy krokwie, słupki, 
jętki czy zastrzały wciągane były na znaczną 
wysokość, aby w końcu zostać umieszczone 
w odpowiedniej pozycji i w ściśle wyznaczo-
nym miejscu konstrukcji. Naniesione na po-
wierzchnie drewna znaki montażowe musia-
ły być jednoznaczne. Forma znaku musiała 
być tak dobrana, aby była czytelna i wyraź-
na. Nawet znak odczytany „do góry nogami” 
nie mógł być pomylony z innym, występują-
cym w tej samej konstrukcji. Ważne było tak-
że miejsce jego umieszczenia – na końcu ele-
mentu, w pobliżu lub wręcz w miejscu połą-
czenia elementów konstrukcji. 

Znaki umieszczano na ogół na górnej 
powierzchni elementów ułożonych na ziemi 
w czasie montażu wstępnego. Czasem wystę-
powały odstępstwa od takiego sposobu roz-
mieszczenia znaków – np. znaki wycinano 
lub rysowano na bocznych powierzchniach 
drewna albo umieszczano wewnątrz wyro-

bionych gniazd połączeń ciesielskich. Są to 
jednak dość rzadkie przypadki8. Na elemen-
tach pionowych lub skośnych (np. krokwie, 
stolce, miecze, zastrzały) znaki znajdują się 
w pobliżu dolnych ich końców, na elemen-
tach poziomych, jak belki, płatwie, jętki – 
w pobliżu obu ich końców. 

Na długich elementach czasami powta-
rzano znak ciesielski w miejscach, w któ-
rych występowało łączenie z innym elemen-
tem. Niektóre znaki ciesielskie mogły słu-
żyć jednocześnie jako wskaźniki dla precy-
zyjnego złożenia – wtedy np. zarysowywano 
powierzchnie obu elementów w miejscu ich 
połączenia w taki sposób, że po rozłączeniu 
i ponownym złożeniu linie musiały się ze so-
bą pokrywać9. 

System oznakowań
Poszczególne znaki składały się na sys-

tem oznakowań, który musiał być odpowied-
nio przemyślany i  dostosowany dla całej kon-
strukcji, liczącej zwykle bardzo wiele elemen-
tów i posiadającej często znaczne rozmiary. 
Znak musiał być na tyle prosty, aby jego wy-
konanie nie zabierało zbyt wiele czasu, a sys-
tem znaków nie mógł być zbytnio skompli-
kowany, aby wznoszący konstrukcję pracow-
nicy w nim się nie pogubili. Czasami jednak 
zdarzały się wyjątki od tej reguły. Muthurin 
Jousse10 w 1627 r. napisał: „Mają oni (cieśle) 
także fałszywe znaki, które stosują aby ktoś 
inny nie mógł dokończyć powierzonego im 
działa”. Badania zachowanych historycznych 
więźb dachowych potwierdziły stosowanie ta-
kich praktyk. Wykonując ich inwentaryzację, 
ustalono, że wprowadzone oznaczenia nie są 
umieszczone w logicznym porządku, a jedynie 
osoba znająca „tajny klucz” do ich odczytania 
mogła prawidłowo prowadzić budowę11. 

Na ogół jednak mistrzowie ciesielscy do-
bierali prosty system znaków, a jednocześnie 
na tyle elastyczny, aby pozwolił na oznaczenie 
wszystkich elementów składowych konstruk-
cji, nawet bardzo skomplikowanej. Praca cie-
śli jest działaniem zespołowym, a więc system 
numeracji musiał być zrozumiały dla wszyst-
kich członków grupy ciesielskiej, aby nie na-
stąpiła pomyłka przy montażu. 

Inwentaryzacja znaków montażowych 
oraz ich analiza (często uzupełniona innymi 
badaniami konstrukcji) może być podstawą 
dla ustalenia wstępnej stratygrafii konstruk-
cji. W wielu wypadkach pozwala szybko zo-
rientować się, które elementy zostały wymie-
niane, które były użyte wtórnie, w którym 
miejscu w konstrukcji dokonano rozbudów, 
zmian i reperacji. Takich informacji dostar-
cza brak znaku lub znak montażowy posia-
dający inną formę lub wykonany innym na-
rzędziem niż znaki oryginalne. 
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Konstrukcje z nieprzesuszonego 
drewna
Patrick Hoffsummer12 zwraca uwagę 

na ciekawy szczegół, jaki wynika z dokład-
nego badania znaków montażowych, w ce-
lu zrozumienia dawnych metod budowy. 
Przykładowo, jeśli więźbę dachową wzno-
szono z drewna świeżo pozyskanego, któ-
re zostało niedługo po ścięciu obrobione, 
oznakowane i wbudowane, to często są 
widoczne na jego powierzchni pęknięcia 
przebiegające przez znak montażowy, któ-
re powstały w wyniku wysychania drewna. 
Wniosek jest oczywisty – obróbkę drewna 
i znakowanie wykonano na świeżo pozy-
skanym, mokrym drewnie, a proces jego 
wysychania dokonał się już po wzniesie-
niu konstrukcji. 

Techniki wykonania znaków 
i inskrypcji
Znaki wykonywano w różny sposób: 

metodą rysunkową (nie uszkadzając po-
wierzchni drewna), zadrapując powierzch-
nię drewna lub wycinając w niej znaki za po-
mocą różnych narzędzi. Stosowano także 
kombinacje podanych wyżej technik.

W pierwszym przypadku używano kre-
dy, węgla, ołówka lub tłustej czerwonawej 
kredki, tzw. „rudki”. W ten sposób wykonane 
znaki nie były zbyt trwałe i  z czasem mo-
gły zanikać lub zostać uszkodzone. Dzisiaj 
niektóre z tak wykonanych oznaczeń trud-
no jest odnaleźć i  odczytać.

Linie, koła i półkola wykonywano przez 
zadrapanie powierzchni za pomocą ostrej 
krawędzi metalowego narzędzia ciesielskie-
go (np. dłutem, siekierą, toporkiem) a tak-
że gwoździem, prętem, hakiem, cyrklem, 
znacznikiem czy innym narzędziem. 

Najczęściej jednak znaki montażowe, 
handlowe i rozmaitego rodzaju inskrypcje 
są starannie wyryte lub wycięte w drewnie 
za pomocą narzędzia ciesielskiego (np. dłu-
ta, siekiery, toporka). Tak wykonane były 
najbardziej trwałe i czytelne. 

Sposób i dokładność ich opracowania 
może dostarczyć informacji, czy pracę wy-
konywała jedna czy kilka ekip ciesielskich, 
czy powstały w jednym czy w różnych okre-
sach czasu, czy stosowano te same narzę-
dzia. Dawniej mówiono: „poznać dobrego 
cieślę po dokładnym złożeniu konstrukcji 
i po jej dobrym oznakowaniu”.

Rodzaje znaków montażowych 
Występują różne rodzaje ciesielskich 

znaków montażowych. Można podzielić je 
na następujące grupy: zestawienie punktów, 
nacięć i kresek, symbole, litery, cyfry arab-
skie, zmodyfikowane cyfry rzymskie. 

Oznaczenia punktowe 
Polegały na wycięciu na powierzchni 

drewna śladu o formie kwadratów, „półksię-
życów”, kółek, trójkącików. Do ich wykona-
nia używano siekierek, różnych dłut, wier-
teł. Ilość wyciętych znaków odpowiadała 
kolejnemu numerowi wiązara. 

Proste nacięcia 
Podstawą takiej numeracji było wykonywa-

nie zwiększającej się serii nacięć przy użyciu 
toporka lub siekiery na kolejnych elementach 
konstrukcji. Kiedy ilość nacięć przekracza-
ła liczbę 10, dodawano nowy element okre-
ślający dziesiątkę, np. w formie kreski z wy-
żłobionymi trójkącikami, a kolejne nacięcia 
umieszczano w następnym rzędzie. 

Znaki fantazyjne
Mogą to być formy geometryczne, sym-

bole i ich kombinacje. Często takie znaki po-
wstawały w wyobraźni cieśli w czasie pracy 
– np. przecinające się linie, strzałki, trójką-
ty, kwadraty, zygzaki itp.

Litery
Występują bardzo rzadko do oznaczania 

elementów konstrukcji ciesielskich. W Europie 
w konstrukcjach dachowych znanych jest za-
ledwie kilka przypadków zastosowania tego 
typu oznaczeń (w Belgii, w Anglii). 

Kolejne litery alfabetu zostały użyte 
do oznaczenia następujących po sobie wią-
zarów. Jeden z przykładów takich oznaczeń 
pochodzi z Belgii, z kościoła w Mousty wznie-
sionego w 1210 r.

Cyfry arabskie
Również są raczej bardzo rzadko spoty-

kane w ciesielskich konstrukcjach dachowych 
(nieliczne przykłady średniowieczne opisa-
no na terenie Niemiec, Holandii i Anglii13). 
Prawdopodobnie krzywe linie cyfr arabskich 
(podobnie jak wygięte linie liter) były trud-
niejsze do wykonania i wymagałyby dodat-
kowego nakładu czasu.

Uproszczone (zmodyfikowane) 
cyfry rzymskie 
Były powszechnie stosowane od po-

łowy XIII w. Na ogół nie używano cy-
fry IV i IX – złożonych z 2 znaków, ponie-
waż można je było różnie odczytać zależ-
nie od położenia oznakowanego elementu. 
Zamiast nich wprowadzano oznaczenia: IIII 
i  VIIII lub IIIIV. Nie spotyka się także licz-
by 50 (L), zamiast niej pięć razy zestawia-
no liczbę 10 (X); XXXXX. Nie wykonywa-
no także rzymskiej liczby 100 (C), którą 
czasami zastępowano znakiem X z doda-
nymi kreskami na górze i dole. Niektóre 
z cyfr rzymskich modyfikowano, prawdo-
podobnie upraszczając sobie robotę. Np. 
zamiast XX wycinano:, zamiast XXX: itd. 
Zamiast cyfry XV wykonywano znak, łącząc 
linie dwóch cyfr rzymskich. 
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Takie znaki, mimo że uproszczone lub 
przekształcone, zapewniały jednoznaczny  
odczyt, nawet jeśli montowany element wie-
lokrotnie był odwracany w czasie transportu 
na miejsce montażu. W związku z tym kolej-
ność składających się na znak cyfr też cza-
sem nie była istotna. 

Sposób numerowania drewna budowla-
nego wg La Hire14 (z roku 1702) uzupełniał 
powszechnie stosowane formy cyfr rzym-

skich o dodatkowe kreseczki, a także łączył 
cyfry ze sobą. 

Systemy oznaczeń kolejnych 
wiązarów
Oznaczenia montażowe były wykonane 

na wiązarach pełnych, niepełnych i na wzmoc-
nieniach podłużnych konstrukcji więźb. 

W długich dachach, składających się z kilku 
lub kilkudziesięciu wiązarów tworzących kolej-
ne przęsła, mogły występować różne warianty 
układu numeracji. Stosowano znakowanie cią-
głe, w którym każdy wiązar otrzymywał kolej-
ny numer z rozróżnieniem oznaczeń dla każdej 
strony wiązara lub numerowano kolejne wiązary, 
wyróżniając dodatkową numeracją wiązary peł-
ne. W takiej sytuacji występowała podwójna nu-
meracja niektórych części konstrukcji występują-
cych w wiązarach pełnych, a numery umieszcza-
no na różnych płaszczyznach elementów. 
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Stosowano także ciągi numeracji rozmiesz-
czone naprzemiennie. 

Strony wiązara
Rozróżnianie stron wiązara (w stosunku 

do osi podłużnej konstrukcji) wykonywano, 
stosując różne formy oznaczeń, np. po jed-
nej stronie były to proste nacięcia, po drugiej 
— cyfry rzymskie lub z jednej strony żłobiono 
zagłębienia dłutem płaskim, z drugiej — pół-
okrągłym. 

Bardzo często spotyka się jednak systemy 
numeracji, w których oznaczenia po obu stro-
nach wiązara są takie same jeśli chodzi o za-
sadę (np. cyfry rzymskie), ale są zróżnicowane 
pod względem formy —  z jednej strony kon-
strukcji wycięta cyfra rzymska wzbogacona jest 
np. o małe trójkąciki. 

Najczęściej jednak w celu wyraźnego 
oznaczenia strony konstrukcji wprowadzano 
przy podstawowym znaku ciesielskim dodat-
kowy znaczek (np. jedno lub dwa skośne nacię-
cia lub zarysowania, okrągłe, półokrągłe, kwa-
dratowe wyżłobienie, kreseczkę i małe trójką-

ciki itp.). Najprostszy, o formie jednej kresecz-
ki, zwany był w średniowieczu „językiem żmii” 
lub „gęsią stopką”.

Inne inskrypcje 
Na elementach więźb dachowych spoty-

ka się często także różne napisy. Są to daty, in-
skrypcje i podpisy. Wykonane różnymi techni-
kami upamiętniają na przykład rok wzniesienia 
konstrukcji lub jej remontu, imiona i nazwiska 
budowniczych i wykonawców lub są pamiąt-
ką po osobach, które miały okazję przebywać 
na poddaszu. 

W Republice Czeskiej spotkano się także 
z napisami wykonanymi farbą od przyłożonego 
do drewna szablonu. Zdarza się, że informacje, 
a nawet rysunki wyryte są na tynku ścian szczy-
towych poddasza. 

Ciekawy jest przykład pamiątkowej tablicz-
ki żeliwnej, zawierającej informacje o pracach 
przy wzniesieniu wieżyczki nad nawą katedry 
Notre-Dame w Paryżu – tu uwiecznił się jej pro-
jektant Viollet-le-Duc i ekipa wykonująca prace.
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Ślady obróbki ręcznej 
lub mechanicznej 

Traseologia zajmuje się śladami pozosta-
wionymi na powierzchniach obrabianych ele-
mentów konstrukcji drewnianych przez narzę-
dzia ciesielskie. Badacze z Czech ciągle dosko-
nalą jej metody15. 

Jako podstawę do swoich badań przyjęli 
informacje uzyskane z dawnych przekazów pi-
semnych i graficznych na temat tradycyjnej ob-
róbki drewna, a także wykorzystali efekty eks-
perymentalnych doświadczeń, polegających na 
wykonaniu  prac ciesielskich zrekonstruowany-
mi narzędziami. 

Stosowano dwie metody ociosywania 
drewna. Starsza polegała na tym, że pniak le-
żał bezpośrednio na ziemi lub na podkładkach 
zablokowany klinami lub klamrami. W drugiej 
metodzie cieśle przesuwali się wzdłuż pnia-
ka, umieszczonego ponad poziomem terenu 
na drewnianych podpórkach (kozłach). 

Zależnie od metody używano różnych na-
rzędzi ciesielskich — toporów, cioseł, siekie-
rek, narzędzi o ostrzu symetrycznym lub asy-
metrycznym, dostosowanych do cieśli prawo- 
i leworęcznych. Pniaki rozpiłowywano piłami 
ręcznymi (zwykłymi i  ramowymi) lub rozpo-
ławiano za pomocą klinów. 

Każde z narzędzi ciesielskich pozostawia 
charakterystyczny ślad, po którym można je roz-
poznać i na podstawie którego można następnie 
wnioskować o kształcie narzędzia i metodzie 
obróbki. Na przykład można odczytać szerokość 
ostrza topora, odtworzyć kierunek i kąt uderze-
nia, stwierdzić czy na innych elementach wy-
stępuje ten sam ślad. Mikrouszkodzenia ostrza 
narzędzia trwają przez pewien czas, a ich ślady 
to swoiste „linie papilarne” narzędzia. Można 
również na tej podstawie określić pozycję, w ja-
kiej pracował cieśla, czy używał narzędzi dla 
osób prawo- czy leworęcznych, w którą stronę 
przesuwał się, obrabiając drewno. Bardzo do-

brze ślady obróbki widoczne są na powierzchni 
twardego drewna dębu, mniej wyraźnie na po-
wierzchni drewna iglastego. Oświetlając sko-
śnie powierzchnie, łatwo jest rozpoznać ślady 
piły ręcznej czy topora. Traseologia pomaga 
w pewnych przypadkach precyzyjnie określić 
metodę obróbki danego elementu.

Inne ślady na elementach 
konstrukcji
Kołki i ślady po klinach
Takie ślady są związane z obróbką drew-

na. Jeśli występują w płaszczyźnie elemen-
tu, która jest obrobiona, to może to być ślad 
po rozszczepieniu (rozpołowieniu) elementu 
przy wstępnej obróbce.

Otwory po kołkach 
W pierwszych wiązarach konstrukcji — słu-

żyły do przybicia za pomocą drewnianych koł-
ków prowizorycznych wzmocnień stabilizują-
cych montowane wiązary. Następnie wzmoc-
nienia te demontowano i kołki usuwano. 

Duże kołki i gniazda po kołkach 
O długości 12-18 cm i średnicy ok. 3-5 cm, 

tkwiące w drewnie i gniazda po nich, mogą 
być śladami po spławianiu drewna, a dokład-
niej po wykonaniu zaczepów umożliwiających 
opasanie spławianego drewna linami. Po do-
starczeniu drewna, kołki ścinano. Obecność 
takich śladów powinna być opisana, ponieważ 
drewno mogło być dostarczane z dużej odle-
głości, co może mieć dzisiaj znaczenie np. dla 
prawidłowości badań dendrochronologicznych 
i innych wniosków badawczych 

Małe kołeczki 
O wielkości 2-4 cm, wpuszczane na ok. 0,3-

0,5 cm w powierzchnie krokwi i jętek, wyko-
nane z drewna sosnowego lub z drewna dę-
bowego, nie posiadają do dzisiaj jednoznacz-
nego wytłumaczenia swojej funkcji. Snuto 
różne hipotezy na ich temat. Jedne z najbar-
dziej prawdopodobnych to przypuszczenie, 
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że na tych kołeczkach zawieszano niewiel-
kie, lekkie wiązki słomy. Miało to być może 
na celu zniechęcenie nietoperzy do przeby-
wania na poddaszach – system radarowy, ja-
kiego używają te ssaki w celu określenia pre-
cyzyjnej odległości od przeszkody, wymaga 
gładkiej powierzchni od której odbija się wy-
syłany sygnał. Wiązki słomy mogły taki sygnał 
tłumić i czynić nieprzyjaznym dla nich środo-
wisko poddasza. 

Inna hipoteza zakładała wykorzystanie 
kołeczków do zawieszania na nich ziół w ce-
lu ich wysuszenia. Jednak występowanie ko-
łeczków w budowlach sakralnych, w miej-
scach bardzo trudno dostępnych i na dużej 
wysokości, każe wątpić co do trafności takich 
przypuszczeń. 

Nawierty 
Są wykonywane współcześnie, w celach 

pobrania próbek do badań dendrochrono-
logicznych. Miejsca nawiertów oznacza się 
zwykle kredą. Niestety po upływie dłuższe-
go czasu może okazać się, że zaniknie pamięć 
o tych pracach i nie będzie wiadomo, kiedy 
i kto pobierał próbki do badań, co może mieć 
znaczenie przy poszukiwaniu ich wyników. 
Moim zdaniem miejsca poboru próbek po-
winno się oznaczać w jednoznaczny i trwały 
sposób, umieszczając tam datę badania i na-
zwisko wykonującego pracę.

Dźwigi, kołowroty
Do transportu pionowego na budowie słu-

żyły kołowroty lub dźwigi deptakowe różnej 
wielkości. Czasami urządzenia te zachowały 
się na poddaszach lub ślady po ich mocowa-
niu są widoczne na elementach konstrukcji 
więźby dachowej (np. mogą to być półokrą-
głe wycięcia służące do ułożenia poziomego 
wału obrotowego lub okrągłe wycięcia po mo-
cowaniu wału w układzie pionowym na belce 
wiązarowej i jętce).

Podsumowanie
Na powierzchniach drewnianych elemen-

tów składających się na konstrukcję zabytko-
wych więźb dachowych, znajduje się wiele nie-
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udokumentowanych śladów, które są niedo-
cenionym źródłem informacji naukowej doty-
czącej historii obiektu (budowy, przebudów, 
technologii stosowanych do jego wzniesienia) 
lub które mają wartość materialnych i niema-
terialnych pamiątek historycznych. Niestety 
bardzo często spotykanym (nie tylko w Polsce) 
zaleceniem, związanym z wykonywanymi prac 
remontowych są wytyczne nakazujące ociosa-
nie uszkodzonych lub biologicznie skorodo-
wanych powierzchni drewna konstrukcji, bez 
wcześniejszego zbadania i  utrwalenia wyżej 
wymienionych przekazów. W ten sposób nie-
rozpoznane ślady są niszczone, co w trwały 
sposób wpływa na zacieranie przekazu histo-
rycznego i naukowego. 

 
Zapamiętaj!
Idąc na poddasze narażasz się na niebez-

pieczeństwo. Nie powinny tam wchodzić dzieci 
oraz osoby nieodpowiedzialne lub z zaburze-
niami równowagi czy lękiem przestrzeni. 

Musisz pamiętać o zapewnieniu sobie do-
brego i wygodnego stroju roboczego, odpo-
wiednich butów i rękawic – lepiej jest roze-
rwać ubranie o wystający gwóźdź niż stracić 
równowagę i spaść, próbując uratować kurtkę 
czy spodnie przed uszkodzeniem. Mocne po-
deszwy mogą uchronić stopę przed skalecze-
niem o wystający z podłogi gwóźdź. 

Dobra widoczność to podstawa bezpiecz-
nego poruszania się po ciemnym i często za-
graconym poddaszu – najbardziej praktyczne 
są dobrej jakości latarki – czołówki).

Uważaj na głowę –  łatwo nią uderzyć o ni-
sko umieszczone elementy konstrukcji.

Na poddasze najlepiej jest wchodzić w dwie 
osoby, ale ze względów bezpieczeństwa nie 
należy np. stawać razem na osłabionych ele-
mentach konstrukcji. 

Zasada trzech punktów podparcia jest 
bardzo przydatna – należy tak się przemiesz-
czać, aby zawsze mieć możliwość uchwycenia 
się ręką solidnej części konstrukcji. Nie ryzy-
kuj – lepiej czegoś nie zobaczyć, niż narazić 
się na wypadek! 

Jeśli szczęśliwie wyjdziesz z obiektu, do-
brze umyj ręce i twarz.

Dominik Mączyński

Fotografie: autor
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