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KRAKÓW, DRUKARNIA „CZASU", POD ZARZĄDEM A. ŚWIERZYŃSKIEGO.



OBJAŚNIENIA TABLIC
I WSKAZÓWKI POUCZAJĄCE.

TABLICA 33.

Cztery ganki razem tu zestawione mają służyć za obraz piękna,
zazwyczaj przywiązywanego u nas do wejścia głównego czy to chaty
czy dworu polskiego, do wejścia, jakie zwano u nas nie rzadko altanką,
podsieniem, podścieniem, lub podcieniem. Skromny układ zawsze miał dwa

słupki, stanowiące razem jedną parę, jedno »c e t n o«, jak to widać u góry po
prawej. —Dołem na stronie lewej widzimy ganek większy, posługujący się
czteroma słupami, w dwie pary, podwójnie »w cetno« ustawionymi. Szczy-
tniczka ganku tego rozpada się na dwie wysokości, ma zatem oprócz wierzchu

głównego z okapem, wierzch drugi wyżej, mniejszy. Pomiędzy śwarogami
występuje pazdur w kształcie główki. Pod k a p i e ż ą (okapem) zaznacza się
piękna koronka ozdobna, w dół zwisająca, — Na jeden szczegół cie
kawy musimy uwagę zwrócić: Są to okienka zbliźnione obok drzwi głó
wnych założone, zwane »wyglądkami«, opatrzone dawniej zawsze za-

sówką drewnianą, Jestto właściwością okienek takich, iż zawsze miały
słupek pośrodku, »pa wrót kie m« mieniony, aby zmniejszyć przestrzeń
otworu dla bezpieczeństwa. W Żywcu i w okolicy dochowały się wy-

glądki podobne w znacznej liczbie,
Do rozwiązań bogatszych zaliczyć potrzeba ganek taki, jaki mamy

przedstawiony górą po lewej ręce. Nie uwydatniają się tu wprawdzie
dwie pary słupków, ale za to słup każdy wzmocniony jest mieczowaniem,
jakie przedstawiliśmy i omówiliśmy odnośnie do tablicy 14, Nazwaliśmy
to mieczowanie piastowskiem (tabl, 13) dla odróżnienia go od krzy
żowego (tabl, 12), To umocnienie staje się tern słuszniej usprawiedli-
wionem, ile że dźwiga ono ciężar piąterka, związanego w fachówkę za

pośrednictwem belek pionowych i poziomych, pomiędzy któremi dają
często chraścinę to jest sploty gałązek, które gliną ze sieczką się
oblepia i wygładza, aby powierzchnie wybielić. Sposób ten był n. p. nad

Bugiem używany w okolicach uboższych w drzewo budulcowe. Gdzie
natomiast budulec stanowił obfitość wątku, tam powstawała ciesiołka

prawidłowa, jaką mamy w ganku u dołu po prawej.
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Występują w tym przykładzie znowu słupy »w cetno« założone,
przyczem słupy wewnętrzne są połączone z oczepem za pomocą mie
czyków małych, noszących nazwę : rososzki, jak miecze wielkie zwano

często rosochami. Piąterko rozmieszczone jest tylko na słupach we
wnętrznych i składa się także z belek »w szachulec« związanych,
w polach którego wprowadzono opierzenia deszczułkowe, poziome lub
skośne. — Ten układ ukośny, naprzemian w dwóch kierunkach ku sobie

idących pod kątem prostym, mieniono »w jedli nkę«, albo »w okłos«.
Rozkład połaci dachowych i wierzchu nad piąterkiem tłumaczy się
z rysunku. — Między śwarogami makowiczka.

TABLICA 34.

Jeszcze podajemy dwa okazy dla wykształcenia architektoniki gan
kowej. — Polegają one głównie na właściwości polskiej w stosowaniu
do ciesiołki zespołu trzysłupowego. — Są to przeto ganki trzysłupowe
tak rozwiązane, że w jednym i drugim przypadku wpadają słupy w oś

główną drzwi wchodowych. Wstęp na ganek jest tutaj możliwy z boku,
nie z przodu. Na przedzie wyzyskana jest długość podcienia dla ławki,
jak to objaśnia rzut poziomy. Są tu uwidocznione w szczytach dwa ro
dzaje wykonania ścian: 1) albo w strychulec n. p. z wałków słomy gliną
oblepionej, wymoszczonej i obielonej — albo 2) z opierzenia deskowego,
które się odnosi do widoku z prawej strony. — Deskinaukos»wokłos«

przybite wytwarzają linje geometryczne, do kwadratu należące. — Ga
neczek podoby panował w Galicji wschodniej do czasów ostatnich, czego
dowodem obrazek w »Nowościach illustrowanych« z r. 1915 z listopada:
Zarząd kolumny w Oleszycach, Są to ganki dwupolowe.

TABLICA 35 i 36.

Dla przybliżonego wyczerpania wielkiej rozmaitości w rozkładzie

szczegółów, załączamy na górze widok domu o podcieniu pięciosłupowym
dołem i o ganeczku trzysłupowym na piętrze. — Najważniejszą rzeczą
w tern zestawieniu to mieczowania jeszcze raz odmiennie występujące,
które znamiennie bardzo wypełniają malowniczość dawnych ulic i placów
po miastach polskich. Są to mieczowania tak zwane łamane, należące
do zeskładu linji geometrycznych dla spotęgowania wrażenia. — Mie
czowania łamane są w różnorodności swojej nie do uchwycenia, po
nieważ stwarzają pole dowolności, zależnej od upodobania i pragnienia
mniej lub więcej artystycznego.

Omówimy głównie dwa rodzaje mieczów łamanych, jakie opie
rają się na osnowie linji ze sześcioboku, jak wszystkie w ogóle odmiany
inne. — Na tablicy 35 dołem mieści się rysunek, którego wykreślenie
wytłumaczymy jak następuje:

Rozpiętość A B dzielimy na dwie połowy w punkcie S, gdzie wy
pada oś główna dla przęsła, pola. — Oś ta przecina się w punkcie C
z linją poziomą oczepu to jest płatwicy pod okapem. — Punkt C nie

jest wszakże dowolnym, lecz przeciwnie należy do wierzchołka pomiędzy
dwoma bokami sześcioboku A C i B C. Zatem SAC ma kąt 30° jak
i SBC. — Są to mieczowania w zasadzie pochyłe, o których była
już mowa. Przez punkta A C B poprowadziwszy łuk, otrzymamy punkt O
w osi głównej, będący środkiem koła opisanego na sześcioboku. Taki sam

z punktu C wykreśliwszy otrzymamy odcinek koła A OB. Celem osią
gnięcia linji łamanej dzielimy każdy bok pochyły na połowę, stąd wy
padają punkta D i E. Odległość A D bierzemy za promień koła małego,
i promieniem owym zataczamy łuki A F i D F. Gdzie się te dwa łuki
przecinają, powstaje środek dla łuku trzeciego AD, który jest pierwia-
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stkiem zdobniczym miecza łamanego. W ten sam sposób powstaje łuk
DC zlewający się w jeden kabłąk z lukiem CE, a wreszcie łęk EB.

Gdzie przecina się promień koła dużego OD z kołem opisanym, tam

powstaje punkt M dający nam grubość miecza. Jest oczywiście jasnem,
że punkta O FD CEG należą do sześcioboku małego, równoumiarowego.

Sposób drugi na tabl. 36 przedstawiony jest prostszym wprawdzie,
lecz także obliczonym na to, aby ożywić linje, ostro się zarysowujące
na tle podcienia. W tym razie wychodzimy z zasady mieczowania rów
noramiennego, co powoduje, że A O jest równe C O i równe B O. Po
łączywszy półkolem A, C i B możemy promieniem A O, B O zatoczyć
łuk O F, skutkiem czego powstaje punkt F należący znowu do sześcio
boku wpisanego w koło. Tym samym promieniem łuk zatoczony z punktu
C daje łęk O G naodwrót należący do sześcioboku drugiego. — Kieru
nek pierwszy daje miecz stromy, kierunek drugi stwarza miecz pochyły,
a gdzie obie linje się przecinają, tam powstaje punkt E dla miecza ła
manego CE i BE. Jest to strona wewnętrzna tegoż, a dla oznaczenia

linji zewnętrznych przyjmuje się styczną pod kątem 45° która z osią
przecina się w punkcie S. Od tej linji wytwarzamy tak zwaną przeginkę
dla wzmocnienia kolanka mieczowego w tern miejscu, gdzie styczna
jest najbliższą punktu E.

Domy, jakie są umieszczone na tabl. 35 i 36. od góry, są w związku
ścisłym z obrazem widoku bocznego, który znajdujemy na tabl, 37 — dla
tego przejdziemy do opisu tej ostatniej.

TABLICA 37.

Rysunek pod 1. 3) na dole będący odgrywa rolę najważniejszą przez
rozkład i przez rozwiązanie dachów, a to nad podcieniem dolnym i nad

ganeczkiem. — Wyłuszczymy pokrótce znamiona najistotniejsze tego spo
sobu, wedle którego powstawały widoki ulic i pierzejów domowych naj
bardziej malownicze i wytworne, —

Podstawą wykreślenia jestkapież linją AP znaczony. Od punktu
A biegnie narożnica jako krawędź połaci wzdłużnej; przechodzi ta

narożnica przez punkt C i dochodzi kalenicy w punkcie B. Punkt C po
wstaje z przecięcia się narożnicy z linją pionową, należącą do wiązara
po nad słupami P przyłapowymi czyli przyściennymi. Linją z C wykreślona,
pozioma, stwarza okap dla daszku gankowego, który sięgając do D podaje
okap wierzchu gankowego, Z punku D wyprowadzona linją skośna, ściśle
równolegle do pochyłości A B przecina się znowu w punkcie G z pionem
przyłapu czyli przyścienia. Z tego miejsca wznosi się szczytniczka
zaznaczona w widoku bocznym linją EG. — Tą drogą połać boczna
ACDGE jest przedłużeniem płaszczyzny ACB, a tak obydwa dachy
boczne domostwa są jakby sztucznie wykrojone, przyczem podają ukształ-
cenie ganku w sposób bardzo przemyślny. — Domy rzędem tak przy
ulicy stojące, przy ulicy szerokiej, opatrzonej obustronnie opłotkami,
wytwarzają w widokach dalekich obrazy prawdziwie wdzięczne i grające
bogactwem świateł a cieni, — Szkoda wielka, że sposób ów dość już jest dziś
rzadki, dlatego zasługą by było tych wszystkich, którzyby powołali do

życia większego ganki takie, jakie przedstawiliśmy na górze tabl. 35 i 36.
odnośnie do widoku bocznego, dopiero co objaśnionego.

Tablica 37 obejmuje jeszcze kilka rysunków, wymagających pewnych
wskazówek. Przedewszystkiem ważną jest stajnia, jako wzór zasadniczy
dla budowli tego rodzaju. — Często bardzo stajnia, wozownia, chata
i podcień stanowiły w rzucie mniej więcej obejście kwadratowe, ściśle

zamknięte i tak ze sobą połączone, że można obejść gospodarstwo całe

pod dachem, stąd nazwa zagrody polskiej: obejście. Załączamy obok
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szkic rozmieszczenia budynków tak, iż wewnątrz, pomiędy nimi powstaje
podwórze, zwane okólnikiem. Stajnia może być większą lub mniejszą,
zależnie od gospodarstwa, ale zawsze korzystnie łączy się z piąterkiem,
które dodaje ciepła dla dołu podczas zimy i może być użyte na cele

rozmaite. Dostęp na piąterko za pośrednictwem
drabiny prowadzi przez ganeczek nadwieszony
o trzech słupach zamieczowanych. Przekrój
objaśnia sposób wyzyskania przestrzeni pod
dachem. — Jestto budowa dość znamienna
dla kraju naszego, dlatego podajemy ją jako
okaz, nadający się do szerokiego zastosowania,
razem z wiązaniem, które omówiliśmy odno
śnie do tabl. 6 dla stodoły polskiej. — Przy-
komórek może obejmować dołem chlewy, górą
kurnik — obok zaś ustęp,

TABLICA 38.

Do ciesiołki polskiej należy wiązanie drzewa
w reglówkę dla ścian t. zw, pruskich, z cegły
lub z drzewa, albo nawet z gliny wałkowanej
wykonanych, — Rysunek przedstawia dom za
możny na piętro wyprowadzony z poddaszem.
U dołu przyścień czyli przyłap trzysłupowy —

górą krzyżulce pod kątem 30° i 60° wykreślone. W osi głównej słup i belka

pionowa zwane u nas dawniej śrzedziną. Łączą się z nią wiązania
w krzyż polski przy wprowadzeniu rozpory poziomej w połowie
wysokości tak piętra jak i poddasza. Wiązania w krzyż polski powstają
na zasadzie kątów stromych (60°) i pochyłych (30°), przyczem zastrzały tak
się przecinają, że powstaje w środku śrzedziny kwadrat ukośny (romb.).
Jest to znamię bardzo ważne dla ciesiołki polskiej, często po dzwonnicach

starodawnych do dziś jeszcze używane. — Gdyby chodziło komu o wznie
sienie chaty piątrowej dla wyzyskania miejsca, w takim razie możnaby
pola pomiędzy zastrzałami i krzyżulcami powstałe wypełnić chrustem
z gliną, poczem ściany dadzą się wyprawić i obielić. Dom taki jest
ciepły i tańszy od muru ceglanego.

Dołem na tej tablicy załączamy przykład wysuwania bierwion ze

ściany dla wytworzenia »rysió w«, na które dają płatwy pod »wierzch«
to znaczy pod daszek podcieniowy, —

TABLICA 39.

Widok od góry uzmysławia bogatą chatę o piątrze, dołem na zrąb
z przyłapem czyli przyścieniem, górą w reglówkę pod szachulec zbudo
waną. Pola jako »fachówki« mogą być wypełniane także cegłą, lub chru-

ściną na glinie, albo wałkami skręconymi i gliną oblepionymi.
Na dole mamy dwa sposoby wysuwania bierwion ze zrębu dla

wytworzenia rysiów. Za pośrednictwem »rysiów« używano u nas pod
cieni nawet i po miasteczkach; w Tymbarku n. p. był dom w rynku
o podcieniu na rysiach, nie na słupach.

TABLICA 40.

Na zamknięcie dzieła szczupło zakreślonego podajemy trzy wzory
polskich słupów rzezanych, dla podtrzymania głównego ich rysu naro
dowego. ■— Zaznaczyć atoli wypada iż kształt słupa drewnianego w cie
sielstwie polskiem da się nieskończenie odmieniać, co świadczy o boga
ctwie pierwiastków a wątków.



TABLICA 33.ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI.

Ganeczek o słupach »w cetno« ustawionych
i z koronką pod okapem.

Ganeczek o słupach >na cetno«, z piąterkiem
we »fachy«.





TABLICA 34.
ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 35.

Dom małomiasteczkowy o mieczowaniu t. zw. »łamanem« u dołu, zaś z mieczowaniem pochyłem na piąterku.
Na dole cztery pola, górą dwa pola. (Widok tego założenia z boku na tabl. 37.)

I

i

Sposób wykreślenia dwóch mieczów «łamanych« pomiędzy dwoma słupami. Linje AC i BC należą do mieczowali

t. zw. pochyłych.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 36.
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Dom małomiasteczkowy o mieczach »w trójnałęcze ostre«, wedle szczegółu na tabl. 15 u góry przedstawionego.

Sposób wykreślenia mieczowania t. zw. »łamanego«, jako odmiana rozwiązania na tabl. 35. Mieczowanie tutaj
opiera się na mieczach równoramiennych, należących do punktów A. B. C.





TABLICA 37,ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI.

1) Stajenka z przykomórką, tudzież z piąterkiem o ga
neczku na podcieniu nadwieszonym, jak to tłómaczy przekrój
odnośny. Drzwi do stajni dwudzielne »z pawrotem«,

2) Widok chaty o podcieniu t. zw. narożnym czyli kąto
wym, jednosłupowym — który jest uwidoczniony w rzucie po
ziomym i we widoku bocznym tejże chaty. Na przekroju dołą
czonym widzimy »sosrąb« czyli kalebnicę.

Obok świetlicy dwie t. zw. pałatki dla wytworzenia
miejsca na łóżka. Górą »wyżki«.

3) Widok boczny domu przedstawionego na tabl. 35 i 36., z uwi
docznieniem szczytniczki G. E . wpadającej na przyłap słupowy
w punkcie P. Wierzch A. C . należy do połaci A. B. — wierzch

D. G . jest przystawiony równolegle dla ganeczku. Powierzchnia

CDGEBC należy do połaci dachu głównego.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 38.

Przy domach wiejskich lub małomiasteczkowych występuje niekiedy podcień wsparty na bierwionach wysuniętych
a ozdobnie podkrojonych. — Belki tak nadwieszone mają nazwę osobną: » Rysie*. Jest to jeden z najskromniejszych

przykładów.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 39.

Dom piętrowy w części z przyłapem u dołu, w części z podcieniem, ściany górne »pod strychulec* ze słomy
i gliny między belkami.

Przekrój ściany z uwidocznieniem » rysiów* dźwiga
jących płatwę.

»Rysie* skutkiem nadwieszania bierwion dla wytwo
rzenia podcienia bez słupów.





ZUBRZYCKI: CIEŚLA POLSKI. TABLICA 40.

Trzy przykłady słupów zdobnie zacinanych. — Słup środkowy o mieczach t. zwanych »łamanych« wedle wykre
ślenia z tablicy 35 lub 36. Pod mieczami dwa prawidełka i głowica w kształcie kuli, zwana »makowicą«, która

najczęściej była używaną przy podcieniach. Na słupach bocznych ryzowania czyli karbowania, dłutem wklęsłym
zarzynane dłutem, które zwie się »kazubnicą«. — Trzony słupów najczęściej były na dwie połowy dzielone, jak

to wzór lewy okazuje. Sposób taki widzieliśmy na tabl. 10, 20, 21, 25, 26, 29, 31, 33, 34 i 35,
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BUDOWNICTWA CEGLANEGO
DLA

ODBUDOWY KRAJU.

DR. JAN SAS ZUBRZYCKI

PROFESOR POLITECHNIKI.

Całość wydawnictwa zmieści się w pięciu zeszytach. Każdy
zeszyt obejmie 8 tablic i 4 strony objaśnień pouczających.

Przedpłata z góry uiszczona na pięć zeszytów 12 Koron.

Dzieło po wyjściu z druku kosztować będzie 16 Koron.

Przedpłatę zgłaszać można LwÓW, Nabiełaka 29.





DLA ODBUDOWY KRAJU!!!
zs

CIEŚLA POLSKI
JAKO WYDAWNICTWO ZESZYTOWE DOSTARCZA WIELE

WZORÓW I PRZYKŁADÓW

POLSKIEGO

BUDOWNICTWA DREWNIANEGO

DLA SWOBODNEGO STOSOWANIA ICH
—— DO PRACY ROZWOJOWEJ. —------

Każdy powinien dążyć do polepszenia warunków zdrowotnych,
gospodarczych, technicznych i konstrukcyjnych — lecz przy

tem wśzystkiem obowiązkiem naszym jest wierne podtrzyz
manie znamion swojskich. — Skromny zasób umieszczonych
rysunków posłuży za wskazówki główne, aby nietylko odżyła
nasza sztuka rodzima, ale i rozwinęła się dalej.

Całość wydawnictwa zmieści się w pięciu zeszytach. Każdy
zeszyt obejmie 8 tablic i 4 strony objaśnień pouczających.

Cena jednego zeszytu 2'20 kor. Przedpłata na pięć zeszytów
z góry uiszczona wynosi 10 kor. Przedpłatę zgłaszać można tylko:

Kraków, Słowackiego 7,
lub Lwów, Nabielaka 29.

Dzieło po wyjściu z druku kosztować będzie w całości 12 kor.

Skład główny w księgarni Gebethnera i Spółki — Kraków i Warszawa.




