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ZNACZENIE OZDOBNEGO DESKOWANIA W PERIODYZACJI
DREWNIANEJ ARCHITEKTURY W PAÂMIE OTWOCKIM
PROBLEMATYKA BADAWCZA I KONSERWATORSKA*

teorie
konserwator
Zakład Konstrukcji i Technologii Wyrobów z Drewna
Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

1. Otwock, ul. KoÊciuszki 11, willa Podolskich, 1907 r., weranda zachodnia z 1930 r. Widok z po∏udniowego wschodu, 2008 r.
Wszystkie fot. i rys. A. Cichy.
1. Otwock, 11 KoÊciuszki Street, the Podolski villa, 1907, construction of the western veranda – 1930. View from the southeast,
2008. All photos and drawings: A. Cichy.

Zewn´trzne deskowanie Êcian (opierzenie, szalu-
nek) jest w budownictwie drewnianym elemen-

tem, który mo˝e jednoczeÊnie pe∏niç rol´ konstruk-
cyjnà, ochronnà i dekoracyjnà. Spotyka si´ je niemal
we wszystkich konstrukcjach Êcian. W budynkach

w stylu nadÊwidrzaƒskim (otwockim)1 wzniesionych
na obszarze Pasma Otwockiego kluczowa jest jego ro-
la dekoracyjna, stàd te˝ wszystkie drewniane obiek-
ty, bez wzgl´du na funkcj´ i zastosowane rozwiàza-
nia konstrukcyjne Êcian, majà ozdobny szalunek.
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2. Otwock-Âwider, ul. Ko∏∏àtaja 92, willa Wedla, 1903 r.
Fragment elewacji po∏udniowej z szalunkiem w uk∏adzie pio-
nowym ozdobionym listwami o profilu simowym maskujàcymi
styki desek, 2008 r.
2. Otwock-Âwider, 92 Ko∏∏àtaja Street, the Wedel villa, 1903.
Fragment of the southern elevation with vertical boarding dec-
orated with moulded slats concealing the board joining, 2008.

Jego analiza obejmuje zastosowane rozwiàzania
kompozycyjne deskowania (uk∏ady), sposoby ozda-
biania kraw´dzi desek szalunkowych (fazowania
i profilowania) oraz wymiary przekroju poprzecz-
nego desek (szerokoÊç i gruboÊç). Przedstawione
zosta∏y postulaty i wnioski konserwatorskie doty-
czàce zakresu ochrony szalunku, a tak˝e metody
docieplania Êcian zewn´trznych.

Uk∏ady ozdobnego deskowania
W architekturze nadÊwidrzaƒskiej deski ozdobne-
go szalunku mia∏y w elewacji uk∏ad pionowy, po-
ziomy oraz mieszany, w którym przybijane by∏y
jednoczeÊnie w ró˝nych kierunkach5.

Ustawienie pionowe desek stosowano spora-
dycznie, g∏ównie w niewielkich budynkach miesz-
kalnych. Nieliczne przyk∏ady du˝ych kubaturowo
obiektów pochodzà z koƒca XIX i poczàtku 1. çw.
XX w. Szalunek w uk∏adzie pionowym obejmowa∏
ca∏à powierzchni´ elewacji, od podwaliny do oka-
pu, zarówno w partiach bocznych, jak i szczyto-
wych. Deski ∏àczono na styk, maskujàc miejsce ∏à-
czenia listwami, których kraw´dzie niekiedy ozda-
biano fazà lub profilem (il. 2, 13:3)6. Szalowanie
deskami o ozdobnie kszta∏towanych kraw´dziach,
∏àczonych na wràb (nak∏adk´), znane jest jak do-
tàd z jednego obiektu (il. 3).

Poziomy uk∏ad szalunku to rozwiàzanie spoty-
kane we wszystkich okresach7. Szalunek pokrywa∏
elewacje w obr´bie kondygnacji, najcz´Êciej z pomi-
ni´ciem poddasza na wysokoÊci szczytów i Êcianek
kolankowych (il. 1, 5, 11, 12). Deskowanie szczy-
tów i Êcianek kolankowych przebiega∏o bowiem
z zasady w pionie i nachodzi∏o na szalunek pozio-
my, tworzàc rodzaj fryzu. Szalowanie poziome
Êcianki (Warszawa-RadoÊç, ul. Garncarska 19 i 23

Zwróci∏o na to uwag´ kilku autorów, uznajàc
ozdobny szalunek za cech´ stylu nadÊwidrzaƒskie-
go2. Nie omawiano go jednak w powiàzaniu z prze-
mianami stylowymi tej architektury, periodyzacj´
opierajàc na zmianach form budynków i dekoracji
ornamentalnej, którà analizowano tylko pod kàtem
technik jej wykonywania3. PrzydatnoÊç tych na-
rz´dzi w datowaniu jest jednak niewystarczajàca,
zmiany te nie mia∏y bowiem powszechnego charak-
teru i jednoczeÊnie wspó∏istnia∏y z XIX-wiecznym
repertuarem cech stylowych, powielanych tak˝e
w okresie mi´dzywojennym XX w., dajàc podsta-
w´ do formu∏owania bardzo ogólnych wniosków.

Tematem g∏ównym niniejszego artyku∏u jest
ozdobny zewn´trzny szalunek drewnianych domów
wzniesionych w latach 1881-1939, tak istniejàcych,
jak i znanych tylko z materia∏ów ikonograficznych4.

3. Otwock-Âwider, ul. Âwierczewskiego 14,
willa „Milanówka”, koniec XIX w.
Fragment elewacji zachodniej, 2007 r.
3. Otwock-Âwider, 14 Âwierczewskiego
Street, the ”Milanówka” Villa, end of the
nineteenth century. Fragment of the west-
ern elevation, 2007.
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oraz Warszawa-Anin, ul. Trawiasta 24), jak i uk∏a-
dy skoÊne (Otwock-Âwider, ul. Mickiewicza 45)
stosowano rzadko. W przypadku wprowadzenia
w przestrzeƒ poddasza funkcji mieszkaniowej sza-
lunek przybiera∏ niekiedy uk∏ad poziomy wokó∏
otworu okiennego, zaÊ w zwieƒczeniu trójkàta szczy-
tu i po bokach – pionowy (il. 1, 18) lub skoÊny.

Uk∏ad mieszany to rozwiàzanie podstawowe,
popularne i dominujàce we wszystkich okresach.
Wyst´puje w kilku wariantach. Najcz´Êciej deski
przybijano w pasie podokiennym pionowo, a po-
wy˝ej, a˝ do fryzu mi´dzykondygnacyjnego, okapu
lub Êcianki kolankowej poddasza – poziomo (il. 4)8.
Szczyty i Êcianki kolankowe tak skomponowanych

elewacji by∏y ozdabiane tak samo, jak elewacje z po-
ziomym uk∏adem deskowania. Od poczàtku lat 20.
XX w. szalówka, zw∏aszcza w pasach podokien-
nych, przybijana by∏a tak˝e skoÊnie, tworzàc uk∏a-
dy w jode∏k´ i romby (il. 7, 8, 9, 12A). W bu-
dynkach pi´trowych uk∏ad szalówek w obu kondyg-
nacjach by∏ zazwyczaj jednakowy. Ró˝nice polega∏y
m.in. na braku w górnej kondygnacji wydzielonego
pasa podokiennego (il. 10 A). Pasy podokienny
i okienny rozdzielano listwami okapnikowymi, a kon-
dygnacje dodatkowo fryzem wykonanym najcz´Ê-
ciej z szalówek profilowano-fazowanych, przybi-
janych pionowo (il. 8, 10 A). Szalówki fryzu
kordonowego i Êcianki kolankowej mia∏y do∏em

teorie
4. Otwock, ul. Krucz-
kowskiego 10, willa
„Na górce”, ok. 1890 r.
Widok z pó∏nocnego
zachodu, 2005 r.
4. Otwock, 10 Krucz-
kowskiego Street, the
“Na górce” villa, about
1890. View from the
northwest, 2005.

5. Otwock, ul. KoÊcielna 22, willa Ja-
cymirskiego, ok. 1890 r. Fragment
elewacji zachodniej i elewacja po∏ud-
niowa. Widoczne elementy konstruk-
cyjne szkieletu Êciany sumikowo-
∏àtkowej wype∏nionej ozdobnym sza-
lunkiem, 2006 r.
5. Otwock, 22 KoÊcielna Street,
the Jacymirski villa, about 1890.
Fragment of the western and southern
elevation. Visible construction ele-
ments of the wall skeleton filled with
decorative boarding, 2006.
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ozdobnie ukszta∏towane zakoƒczenia, tworzàce orna-
ment z powtarzajàcym si´ motywem w formie grusz-
ki, arkadek, pó∏∏uków czy stylizowanych kwiatów.

Szalówkami ozdabiano tak˝e naro˝a budynków.
Deski z ostrym kantem lub fazowane, wyjàtkowo
z profilem simowym, przybijano do szalunku pio-
nowo (il. 7, 12 B). Natomiast szalówki z pó∏wa∏-
kiem i obustronnà fazà lub jej odmianà podwajajàcà
profil z fazowaniem (il. 14:11, 17) mia∏y zawsze

uk∏ad poziomy, zakoƒczenia zaÊ wyci´te w formie
pó∏∏uków i arkadek ustawionych przemiennie (il. 8,
10). Ten sposób dekorowania naro˝y upowszechni∏
si´ w latach 20. XX w.

Artykulacj´ elewacji wzbogacano równie˝ po-
przez ukazanie elementów konstrukcyjnych szkie-
letu Êciany, za pomocà których dzielono du˝e p∏asz-
czyzny szalunku. Osiàgano to dwoma sposobami.
W pierwszym przypadku podwalina, s∏upy i rygle

6. Otwock, ul. Willowa 6,
pensjonat Ot∏uskiego,
1915 r. Widok z pó∏noc-
nego wschodu, 2006 r.
6. Otwock, 6 Willowa
Street, the Ot∏uski pen-
sionne, 1915. View from
the northeast, 2006.

7. Otwock, ul. Prusa 5/9,
willa Epsztainów, lata
20. XX w., rozbudowa
wg projektu K. Meiss-
nera – 1930 r. Widok
na elewacj´ pó∏nocnà,
2006 r.
7. Otwock, 5/9 Prusa
Street, the Epsztain
villa, 1920s, expanded
according to a design by
K. Meissner – 1930.
View of the northern
elevation, 2006.
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9. Otwock-Âwider, ul. Mickie-
wicza 43, dom letniskowy
„U dziadka” (nazwa wspó∏czes-
na), ok. 1930 r. Widok z po-
∏udnia. W szalunku o miesza-
nym uk∏adzie deskowania wy-
korzystano deski pó∏wa∏kowe
z obustronnà fazà o szerokoÊci
ok. 9 cm, wyró˝niajàce si´ tak˝e
powtarzalnoÊcià tego wymiaru,
2007 r.
9. Otwock-Âwider, 43 Mickie-
wicza Street, the “U dziadka”
(contemporary name) summer-
house, about 1930. View from
the south. The mixed pattern
used boards featuring half-
round moulding with a two-
sided cant about 9 cm wide,
distinctive also for the repeti-
tiveness of this size, 2007.

z pól okiennych i drzwiowych oraz oczep by∏y
„wysuwane do przodu”, dzi´ki wycofaniu lica sza-
lunku, który wype∏nia∏ szkielet (il. 5). Drugi spo-
sób polega∏ na nak∏adaniu na deskowanie – przy-
krywajàce ca∏y szkielet Êciany – desek fazowanych
odwzorowujàcych dekoracyjny uk∏ad wybranych
elementów szkieletu (il. 6). Sà to obecnie rozwiàza-
nia unikatowe, ale spotykane w powiàzaniu z uk∏a-
dem poziomym oraz mieszanym deskowania.

Ozdobnà szalówk´ wykorzystywano tak˝e do
dekorowania werand. Zawsze wykonywano z niej
powa∏y po∏aci dachowych wi´êb otwartych i dolne
pu∏apy mi´dzykondygnacyjnych stropów belko-
wych, ∏àczàc deski na wràb. Wype∏niano nià pola
utworzone przez krzy˝ujàce si´ elementy szkieletu
werand przeszklonych i otwartych, gdzie przybie-
ra∏a, zale˝nie od umiejscowienia, uk∏ad pionowy,
poziomy (il. 6), a od poczàtku lat 20. XX w. tak˝e
skoÊny – w jode∏k´ i romby (il. 8, 12 A)9. Na okres
ten przypada tak˝e stosowanie szalówek jako wy-
pe∏nieƒ barierek werand otwartych, spotykane
najcz´Êciej w ca∏orocznych domach mieszkalnych.

8. Otwock, ul. KoÊcielna 14, dom Perechodnika, 1924 r.
Weranda zachodnia. W szalunku wykorzystano deski o profilu
pó∏wa∏kowym z obustronnà fazà – zdwojone, o Êredniej szero-
koÊci 16 cm (wzór z il. 14:17), 2006 r.
8. Otwock, 14 KoÊcielna Street, the Perechodnik house, 1924.
Western veranda. The used boards featured half-round moulding
with a two-sided canting – doubled, on an average 16 cm wide
(design from fig. 14:17), 2006.

W latach 1925-1935 popularna by∏a forma we-
randy otwartej, wczeÊniej znana tylko z dwóch
obiektów pochodzàcych z ok. 1910 r. (Warszawa-
RadoÊç, ul. Garncarska 19 i 23), w której szalówka
tworzy obustronne opierzenie szkieletu (il. 10,
22)10.
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10. Domy letniskowe z werandami o szkielecie opierzonym
i cz´Êciowo odkrytym. A – Otwock-Âwider, ul. Pusta 2, koniec lat
20. XX w. Elewacja zachodnia, 2007 r. B – Warszawa-RadoÊç,
ul. Herbaciana 6, 1929 r.; 2002 r. (obecnie ju˝ nie istnieje).
10. Summerhouse with verandas with a partly uncovered plank
skeleton. A – Otwock-Âwider, 2 Pusta Street, end of the 1920s.
Western elevation, 2007. B – Warsaw-RadoÊç, 6 Herbaciana
Street, 1929; 2002 (today non-extant).

Profile elewacyjne
W ozdobnym deskowaniu wykorzystywano kilka-
naÊcie wzorów szalówek (profili elewacyjnych), ze-
stawionych na ilustracjach 13 i 14, z zaznaczeniem
poszczególnych grup i podgrup, w uk∏adzie chro-
nologicznym od poczàtku lat 80. XIX w. do koƒca
lat 30. XX w. Najwi´ksza ich ró˝norodnoÊç przy-
pada na lata 1881-1918 mimo niewielkiej stosun-
kowo liczby zachowanych obiektów. Sà wÊród nich
typy podstawowe, popularne we wszystkich okre-
sach i wyst´pujàce w wielu wariantach (il. 15)
bàdê charakterystyczne dla jednego przedzia∏u cza-
sowego, wzory stosowane rzadko, a nawet unika-
towe, których u˝ycie stwierdzono obecnie tylko
w kilku lub w jednym obiekcie.

A

B
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Kraw´dzie zewn´trznej (licujàcej) strony deski
szalunkowej ozdabiano za pomocà profilowania
bàdê fazowania. Wyst´powa∏a równie˝ kompilacja
tych rodzajów zdobieƒ jako podstawowy sposób
dekorowania. Przyjmujàc za kryterium podzia∏u
rodzaj zdobieƒ kraw´dzi deski oraz stopieƒ popu-
larnoÊci poszczególnych rozwiàzaƒ dekoracyjnych,
mo˝na wyodr´bniç szalówki profilowane (il. 13:
1-6) i profilowano-fazowane (il. 14), jako pod-
stawowe grupy, oraz tylko fazowane (il. 13:7).
Porównanie kszta∏tu profilowaƒ wykaza∏o istnienie
profili simowych oraz wa∏kowych, w∏àczajàc do tej
drugiej podgrupy wszelkie warianty z pó∏wa∏kiem,
wa∏kiem o odcinkowym wykroju ∏uku (il. 14:14,
20), çwierçwa∏kiem oraz o sp∏aszczonym przekroju
opartym na ∏uku elipsy (il. 13:5). Dla tych odmian
przyj´to jedno wspólne okreÊlenie – szalówki z pro-
filem pó∏wa∏kowym. Profile simowe11 i pó∏wa∏ko-
we, z grupy szalówek profilowanych, wyst´powa∏y
tak˝e w powiàzaniu z fazami, tworzàc wspomnianà
grup´ desek profilowano-fazowanych. Do grupy tej
zosta∏y w∏àczone tak˝e te wzory szalówek, które
w zestawie profili majà jednoczeÊnie obok pó∏-
wa∏ka z fazà, uznanego za dominujàcy motyw de-
koracyjny, wkl´ski bàdê profile simowe (il. 14:5,
8a, 8b).

Szalówki z profilem simowym, z grupy profilo-
wanej i profilowano-fazowanej (il. 13:1-3, 14:1-3),
stosowano w ostatniej çwierci XIX w., kiedy to by∏y
najpewniej rodzajem dominujàcym12, oraz w 1. dzie-
si´cioleciu XX w., w budynkach znajdujàcych si´

obecnie tylko na obszarze mi´dzy Otwockiem a Fa-
lenicà13 (il. 15). Szalówki z pó∏wa∏kiem sà nato-
miast spotykane na ca∏ym obszarze Pasma Otwoc-
kiego, we wszystkich okresach, zaÊ wzory z grupy
profilowano-fazowanej wykorzystywano w latach
mi´dzywojennych niemal wy∏àcznie.

W grupie profilowanej dominujà szalówki z si-
mà spotykane w dwóch podstawowych typach:
z profilem simowym ukszta∏towanym na obu kra-
w´dziach lica (il. 13:1), sporadycznie na jednej kra-
w´dzi (profil od strony wypustu, na drugiej kraw´-
dzi ostry kant; Otwock-Âwider, ul. Koszykowa 1),
oraz z szerokà pochy∏à platkà (listewkà, p∏ytkà)
przechodzàcà w wypust i takim samym profilem
simowym na kraw´dziach, nazwane wówczas pla-
towanymi14 (il.13:2). Szalówki z profilem pó∏wa∏-
kowym wyst´powa∏y rzadko. Zachowa∏o si´ zaled-
wie kilka przyk∏adów budynków, w których je wy-
korzystano (il. 13:6). Wszystkie pochodzà z lat 90.
XIX w. i poczàtku XX w.15 Profile te ró˝nià si´
wielkoÊcià pó∏wa∏ka i kszta∏tem ∏uku. Szalówka pla-
towana z pó∏wa∏kiem i wkl´skà nale˝y do unikato-
wych (il. 13:4). Marginalne u˝ycie tego wzoru t∏u-
maczyç mo˝na „wyszukanà” ozdobnoÊcià i ma∏o
wyrazistym kszta∏tem profilu, którego szczegó∏y,
w postaci bardzo wàskich platek i uskoków pros-
topad∏ych, ∏atwo mog∏y ulec zatarciu w wyniku
wielokrotnego malowania farbami olejnymi.

W grupie szalówek profilowano-fazowanych wy-
st´pujà zarówno profile simowe, jak i pó∏wa∏kowe.
W podgrupie simowej, nielicznie tu reprezentowanej,

teorie
11. Otwock, ul. Armii Krajowej 8 A,
domek dró˝nika, koniec XIX w.
Widok z zachodu. Widoczne ró˝-
nice w szerokoÊci desek – z profi-
lem simowym ze skoÊnà platkà,
o Êrednich wymiarach 20 x 2,3-
2,7 cm (aneks mieszkalny przy
Êcianie szczytowej) oraz z pó∏wa∏-
kiem i obustronnà fazà, o szero-
koÊci ok. 10,5 cm bez wypustu
(sieƒ dodana w póêniejszym okre-
sie), 2006 r.
11. Otwock, 8 A Armii Krajowej
Street, the keeper’s house, end of
the nineteenth century. View from
the west. Visible differences in the
width of the boards - moulded and
with a diagonal slat on an average
20 x 2,3-2,7 cm wide (the residen-
tial annex next to the gable wall)
and with half-round moulding
with a two-sided cant, about
10,5 cm wide without a projection
(hallway added later on), 2006.
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najcz´Êciej spotykany jest wariant z szerokà fazà
znajdujàcà si´ zawsze od strony wypustu oraz pro-
filem ukszta∏towanym tylko na jednej przeciwleg∏ej
kraw´dzi (il. 14:1, 3). Znany jest tak˝e unikatowy
wariant z szerokà poziomà platkà oraz profilem
simowym z fazà, ukszta∏towanymi na obu kraw´-
dziach lica (il. 14:2). W podgrupie z profilem
pó∏wa∏kowym wyst´puje wiele wariantów. Typem
podstawowym, stosowanym we wszystkich okre-
sach, by∏a szalówka z pó∏wa∏kiem od strony wy-
pustu (wyjàtkowo od strony wr´bu kszta∏towane-
go na spodniej stronie deski – il. 14:4)16 i fazowa-
niem na obu kraw´dziach lica deski (il. 14:10, 11,
19-21). Liczne modyfikacje tego typu ró˝ni∏y si´
wykrojem ∏uku pó∏wa∏ka i jego wielkoÊcià, szero-
koÊcià fazy ∏àczàcej si´ z pó∏wa∏kiem (niekiedy
bardzo wàskiej) i kàtem jej nachylenia (il. 14:4, 6,
14, 21). Najstarszym zachowanym budynkiem,
w którym wykorzystano w szalunku ten wzór deski
jest willa Jacymirskiego z 1890 r. (po∏udniowa, Ot-
wock, ul. KoÊciuszki 19 – il. 14:4). PowszechnoÊç
jego stosowania przypad∏a na XX w., a zw∏aszcza
na okres mi´dzywojenny, w którym dominowa∏.
Ten wzór szalówki wyst´powa∏ te˝ sporadycznie
z szerokà pochy∏à platkà (Otwock-Âwider, ul. Mic-
kiewicza 33 i 36). Popularna jest natomiast odmia-
na z dodatkowym pó∏wa∏kiem uj´tym w fazy,
ukszta∏towanym poÊrodku p∏aszczyzny deski dla
imitowania jej mniejszej szerokoÊci (il. 14:17).
Wprowadzono jà prawdopodobnie ok. 1920 r., m.in.
w willi Abrama Wyp∏osza z 1922 r. (Otwock, ul.
Warszawska 41) i w domu Perechodnika (Otwock,
ul. KoÊcielna 14 – il. 8), a u˝ywano przynajmniej
do po∏owy nast´pnego dziesi´ciolecia. Wariantem
wykszta∏conym jeszcze w XIX w. sà szalówki pla-
towane, w których pó∏wa∏ek uj´ty w faz´ i uskok
(prostopad∏y od strony wr´bu i z wkl´skà od strony
platki – poziomej lub lekko pochy∏ej) ukszta∏to-
wany jest na obu kraw´dziach lica (il. 14:9, 12).
Wzoru tego nie spotykamy cz´sto, ale jego popu-
larnoÊç by∏a najpewniej wi´ksza ni˝ mog∏aby na
to wskazywaç liczba zachowanych przyk∏adów.
Okres jego stosowania wyznaczajà bowiem zarów-
no realizacje XIX-wieczne, np. willa Wilhelma
Benke w Józefowie (ul. 3 Maja 100) z 1896 r. (il.
14:9, 18), jak i obiekty powstajàce a˝ do poczàtku
lat 30. XX w., m.in. sanatorium doktora Przygody,
istniejàce ju˝ w 1906 r. (Otwock, ul. Warszawska
5), willa Podolskich z 1907 r. (il. 3, 14:12), sana-
torium Gurewicza, wznoszone etapami w latach
1906-1921 (Otwock, ul. Armii Krajowej 8)17, wille
w Âwidrze (ul. Mickiewicza) czy dom z 1930 r.

w Józefowie (ul. Sikorskiego 99 A) (il. 19)18.
Pozosta∏e warianty szalówek profilowano-fazowa-
nych – z pó∏wa∏kiem i wàskà fazà ukszta∏towanymi
na obu kraw´dziach lica (il. 14:6, 7, 8b, 14),
z szerokà fazà przechodzàcà w wypust i pó∏wa∏-
kiem na drugiej kraw´dzi (il. 14:13), z wkl´skà
i pó∏wa∏kiem (il. 14:5), zdwojonym pó∏wa∏kiem (il.
14:15, 18), z uskokami prostopad∏ymi (il. 14:16),
z profilem simowym i pó∏wa∏kowym (il. 14:8a, 8b)
– stosowane sà rzadko bàdê nale˝à do unikatowych.

Przyk∏ady u˝ycia desek fazowanych sà nieliczne
– zachowa∏y si´ tylko cztery budynki o XIX-wiecz-
nym jeszcze rodowodzie, wszystkie w Otwocku,
w których stwierdzono ich wyst´powanie. W trzech
obiektach, w willi Jacymirskiego – po∏udniowej,
willi Edmunda Diehla „Na górce” (ul. Kruczkow-
skiego 10 – il. 4) i willi Kwieciƒskiego (ul. KoÊ-
ciuszki 5 – il. 13:7)19 ich u˝ycie zosta∏o ograniczone
do pasów podokiennych, w uk∏adzie pionowym.
Faza by∏a ukszta∏towana na obu kraw´dziach, za-
wsze zaczyna∏a si´ i koƒczy∏a Êmigà przekàtniowà
lub sp∏ywem ostro∏ukowym20, a deski ∏àczone by∏y
na wràb lub na styk (willa Jacymirskiego – po∏ud-
niowa). W budynku przy ul. Reymonta 31 A sza-
lówka w uk∏adzie poziomym, o niedbale wykona-
nej fazie (wynik obróbki r´cznej) i bez ozdobnych
zakoƒczeƒ, pokrywa niemal ca∏à elewacj´, prze-
mieszana gdzieniegdzie z deskami o profilu simo-
wym. Na podstawie zachowanych obiektów nie mo˝-
na obecnie okreÊliç skali popularnoÊci szalówek fa-
zowanych, najpewniej jednak by∏y stosowane g∏ów-
nie w pierwszym okresie – do 1900 r., w pasach
podokiennych mieszanego uk∏adu szalunku, b´dàc
jednym z kilku wzorów szalówek u˝ytych w elewacji.

Zaprezentowane wzory szalówek tworzà w p∏asz-
czyênie deskowania motywy, które sà uk∏adem zdo-
bieƒ ukszta∏towanych na kraw´dziach stykajàcych
si´ ze sobà desek. Wówczas mówimy o ozdobnym
dekorowaniu p∏aszczyzny szalunku. Motywy te na-
le˝à do tych samych grup, co szalówki je tworzàce,
a sk∏adajàce si´ na nie profilowania, fazowania
oraz platki uk∏adajà si´ we wzory, które mo˝emy
podzieliç na symetryczne (oÊ przebiega przez Êro-
dek motywu dekoracyjnego – il. 16) bàdê asyme-
tryczne (il. 17). Wzór symetryczny tworzy oczy-
wiÊcie szalówka obustronnie fazowana. Motyw, któ-
ry powstaje z po∏àczenia dwóch faz, ma form´
rozglifienia, stàd te˝ o szalunku takim mo˝na po-
wiedzieç, ˝e jest glifowany (il. 16:1). Wzory sy-
metryczne znajdujemy tak˝e w grupie szalówek
profilowanych i profilowano-fazowanych. Profile
simowe i pó∏wa∏kowe, ukszta∏towane w jednakowy
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12. Otwock, ul. KoÊciuszki 35, 2. dziesi´ciolecie XX w., rozbudowa – 1931-1932 r. A – widok na elewacj´ zachodnià, B – fragment
szalunku na styku kondygnacji. Etapy budowlane wyró˝nia uk∏ad deskowania i szerokoÊç deski szalunkowej. W poziomym szalunku
dolnej kondygnacji deski pó∏wa∏kowe z obustronnym fazowaniem majà w licu szerokoÊç od 15 do 17 cm; naro˝a ozdobiono deska-
mi o fazowanych kraw´dziach. W nadbudowanym pi´trze powtórzono kierunek deskowania, ale w bocznych polach szczytu oraz
w elewacjach dobudowanej werandy szalunek ma ju˝ uk∏ad skoÊny – w jode∏k´ i romby, u˝yto te˝ szalówki o szerokoÊci 11 cm,
ozdabiajàc naro˝niki budynku listwami imitujàcymi pilaster, 2007 r.

12. Otwock, 35 KoÊciuszki Street, 1920s, expanded
– 1931-1932 r. A – view of the western elevation,
B – fragment of the boarding at the contact of the
storeys. The construction stages are distinguished by
the arrangement of the boarding and the width of
the boards. In the lower storey horizontal boarding
the width of the face of boards with half-round
moulding and a two-sided cant is 15-17 cm; the
corners are decorated with boards with canted
edges. In the added storey the builders repeated
direction of the boarding, but along the sides of the
gable and on the elevations of the added veranda the
boarding already features a diagonal pattern – her-
ring bone and rhombus; use was also made of
boards 11 cm wide, decorating the corners of the
building with slats imitating a pilaster, 2007.

sposób na dwóch kraw´dziach deski, wyst´pujàce
tak˝e w powiàzaniu z fazà, tworzà na styku dwóch
szalówek uk∏ad zdwojony danego motywu, skom-
ponowany w oparciu o zasad´ lustrzanego odbicia.
Dwa profile simowe sk∏adajà si´ na uk∏ad wypuk∏o-

-wkl´s∏o-wypuk∏y (il. 16:2). PoÊrodku, na styku
profili simowych, wyst´puje czasami szew w formie
ostrego grzbietu. Natomiast pó∏wa∏ki tworzà mo-
tyw dwuwa∏kowy (il. 16:3, 6). Scharakteryzowane
wzory sà szerokie i p∏ytko kszta∏towane. Motywy
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14. Wzory desek ozdobnego szalunku – szalówki profilowano-fazowane: 1 – Otwock, ul. KoÊcielna 4, przed 1893 r., 2 – Otwock,
ul. Reymonta 29 i 29 A, lata 90. XIX w., 3 – Józefów, ul. 3 Maja 100, 1896 r., 4 – Otwock, ul. KoÊciuszki 19, 1890 r., 5 – Otwock,
ul. KoÊciuszki 5, przed 1893 r., 6 – Otwock, ul. Wierzbowa 3, przed 1893 r., 7-8b – Józefów, ul. WiÊlana 6, lata 90. XIX w. (8a,
8b – wzory szalówek z barierki werandy ∏àczone przemiennie), 9 – Józefów, ul. 3 Maja 100, 1896 r., 10 – Otwock, ul. Warszawska
21, ok. 1895 r., 11 – Otwock-Âwider, ul. Ko∏∏àtaja 92, 1902 r., 12 – Otwock, ul. KoÊciuszki 11, 1907 r., 13, 14 – Otwock-Âwider,
ul. Ko∏∏àtaja 83, pocz. XX w., 15 – Otwock-Âwider, ul. Mickiewicza 29, 2. dziesi´ciolecie XX w., 16 – Otwock, ul. Warszawska 23 A,
1925 r. (?), 17 – Józefów, ul. Wyszyƒskiego 6 A, 1926 r., 18 – Warszawa-RadoÊç, ul. Patriotów 173 i 175, ok. 1930 r., ul. Herbaciana
6, 1934 r., 19 – Józefów, ul. Sikorskiego 83, 1930 r., 20 – Józefów, ul. WiÊlana 6, koniec lat 20.-lata 30. XX w., 21 – Otwock-Âwider,
ul. Mickiewicza 43, ok. 1930 r. P – podstawowe wzory szalówek, R – wzory rzadko stosowane, U – wzory unikatowe.
14. Decorative boarding patterns – moulded-canted boards: 1 – Otwock, 4 KoÊcielna 4, prior to 1893, 2 – Otwock, 29 and 29 A
Reymonta Street, 1890s, 3 – Józefów, 100 3 Maja Street, 1896, 4 – Otwock, 19 KoÊciuszki Street, 1890, 5 – Otwock, 5 KoÊciuszki
Street, prior to 1893, 6 – Otwock, 3 Wierzbowa Street, prior to 1893, 7-8b – Józefów, 6 WiÊlana Street, 1890s (8a, 8b – patterns
of boarding from the veranda barriers joined interchangeably), 9 – Józefów, 100 3 Maja Street, 1896, 10 – Otwock, 21 Warszawska
Street, about 1895, 11 – Otwock-Âwider, 92 Ko∏∏àtaja Street, 1902, 12 – Otwock, 11 KoÊciuszki Street, 1907, 13, 14 – Otwock-
Âwider, 83 Ko∏∏àtaja Street, early twentieth century, 15 – Otwock-Âwider, 29 Mickiewicza Street, 1910s, 16 – Otwock, 23 A
Warszawska Street, 1925 (?), 17 – Józefów, 6 A Wyszyƒskiego Street, 1926, 18 – Warszawa-RadoÊç, 173 and 175 Patriotów Street,
about 1930, 6 Herbaciana Street, 1934, 19 – Józefów, 83 Sikorskiego Street, 1930, 20 – Józefów, 6 WiÊlana Street, late 1920s-early
1930s, 21 – Otwock-Âwider, 43 Mickiewicza Street, about 1930. P – basic board patterns, R – rarely used patterns, U – unique pat-
terns.

13. Wzory desek ozdobnego szalunku – szalówki pro-
filowane i tylko fazowane: 1 – Otwock, ul. KoÊcielna
6, lata 90. XIX w., 2 – Otwock, ul. KoÊcielna 19,
przed 1893 r., 3 – Otwock-Âwider, ul. Ko∏∏àtaja 92,
1903 r., 4 – Otwock, ul. Reymonta 29, lata 90.
XIX w., 5 – Otwock, ul. KoÊcielna 22, ok. 1890 r.,
6 – Józefów, ul. Sikorskiego 108, 1. dziesi´ciolecie
XX w., 7 – Otwock, ul. KoÊciuszki 5, ok. 1893 r.
P – podstawowe wzory szalówek, R – wzory rzadko
stosowane, U – wzory unikatowe. Daty wpisane w t∏o
szalówek dotyczà czasu powstania budynku (ewentu-
alnie jego rozbudowy lub remontu), z którego tak˝e
pochodzi dany profil elewacyjny.
13. Patterns of decorative boarding boards – mould-
ed and canted boards: 1 – Otwock, 6 KoÊcielna
Street, 1890s, 2 – Otwock, 19 KoÊcielna Street, prior
to 1893, 3 – Otwock-Âwider, 92 Ko∏∏àtaja Street,
1903, 4 – Otwock, 29 Reymonta Street, 1990s, 5 –
Otwock, 22 KoÊcielna Street, about 1890, 6 –
Józefów, 108 Sikorskiego Street, first decade of the
twentieth century, 7 – Otwock, 5 KoÊciuszki Street,
about 1893. P – basic board patterns, R – rarely used
patterns, U – unique patterns. Dates inscribed into
the background of the boards relate to the origin of
the given building (eventually its expansion or
repair), as well as that of a given elevation profile.

symetryczne tworzà tak˝e szalówki o odmiennie
kszta∏towanych obu kraw´dziach. Najpopularniej-
szym przyk∏adem jest szalówka z pó∏wa∏kiem od
strony wypustu i obustronnà fazà (il. 16:8, 9).
Pozosta∏e szalówki o odmiennie kszta∏towanych
kraw´dziach (il. 14:16) oraz wszystkie szalówki
profilowano-fazowane z szerokà fazà przechodzà-
cà w wypust bàdê z pochy∏ymi platkami, z wy-
∏àczeniem wzoru z il. 14:2 i 16:5, tworzà uk∏ady
asymetryczne.

Szalówki sk∏adajàce si´ na symetryczne mo-
tywy dekoracyjne mog∏y byç wykorzystywane we

wszystkich uk∏adach szalunku i ich odmianach, na-
tomiast tworzàce motywy asymetryczne – z wy∏à-
czeniem kompozycji w romby21. Badania uk∏adów
szalunku i u˝ytych w nich desek wykaza∏y, ˝e
w odmianie skoÊnej uk∏adu mieszanego, w jode∏k´
i romby, wyst´powa∏y tylko wzory pó∏wa∏kowe,
z wa∏kiem (jednym lub dwoma) od strony wypus-
tu i obustronnà fazà oraz odmiany zdwojone tej
szalówki (il. 14:11, 17, 18).

W deskowaniu wykorzystywano najcz´Êciej je-
den wzór szalówki, rzadziej dwa, a tylko sporadycz-
nie wi´cej wzorów. Nieliczne ju˝ dzisiaj i zarazem

P
P

U U U
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najciekawsze przyk∏ady tego rodzaju zdobnictwa
pochodzà z XIX i poczàtku XX w. W willi Kwie-
ciƒskiego w pasie podokiennym pierwszej kondyg-
nacji22 znajduje si´ szalówka fazowana (taka jak
wzór z il. 14:7), zaÊ powy˝ej, na wysokoÊci okien,
ma ona na jednej kraw´dzi profil pó∏wa∏kowy z fa-
zà, a na drugiej od strony wypustu – wkl´sk´ (il.
14:5). Natomiast w willi Wilhelma Benke wyst´-
pujà a˝ cztery wzory szalówek (il. 18). W obr´bie
parteru, gdzie zastosowano mieszany uk∏ad desko-
wania, u˝yto desek platowanych: w pasie podokien-
nym – z simà (takich jak wzór z il. 13:2), a na

wysokoÊci okien – z pó∏wa∏kiem i fazà na obu kra-
w´dziach (il. 14:9). Z kolei na poddaszu, w Êwietle
drugiej kondygnacji werand, wykorzystano mi´dzy
oknami ustawione poziomo deski z simà i bardzo
szerokà fazà (il. 14:3), a wzd∏u˝ Êcianki kolanko-
wej – z profilem pó∏wa∏kowym ukszta∏towanym
tylko na jednej kraw´dzi, ale ustawione pionowo
(takie jak wzór z il. 13:6). Ta ró˝norodnoÊç
wzorów szalówek mia∏a przede wszystkim zwià-
zek z ró˝nymi kierunkami szalunku w elewacji.
Wykorzystywanie szalówek ró˝niàcych si´ stopniem
rozcz∏onkowania kraw´dzi s∏u˝y∏o dodatkowemu
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15. Podstawowe wzory desek szalunkowych i okresy ich wy-
st´powania.
15. Basic patterns of the boards and the periods of their occur-
rence.

16. Forma plastyczna ozdobnego deskowania Êcian kszta∏towa-
nego szalówkami symetrycznymi: 1 – Otwock, ul. KoÊciuszki 5,
ok. 1893 r., 2 – Otwock, ul. KoÊcielna 6, lata 90. XIX w.,
3 – Józefów, ul. WiÊlana 6, lata 90. XIX w., 4 – Otwock, ul.
KoÊcielna 22, ok. 1890 r., 5 – Otwock, ul. Reymonta 29 i 29 A,
lata 90. XIX w., 6 – Otwock-Âwider, ul. Ko∏∏àtaja 83, pocz. XX w.,
7 – Warszawa-RadoÊç, ul. Patriotów 173 i 175, ok. 1930 r., ul.
Herbaciana 6, 1934 r., 8 – Otwock-Âwider, ul. Ko∏∏àtaja 92,
1902 r., 9 – Otwock-Âwider, ul. Mickiewicza 43, ok. 1930 r.
16. Artistic form of decorative boarding created with symmetric
boards: 1 – Otwock, 5 KoÊciuszki Street, about 1893, 2 – Otwock,
6 KoÊcielna Street, 1990s, 3 – Józefów, 6 WiÊlana Street, 1990s,
4 – Otwock, 22 KoÊcielna Street, about 1890, 5 – Otwock, 29 and
29 A Reymonta Street, 1990s, 6 – Otwock-Âwider, 83 Ko∏∏àtaja
Street, early twentieth century, 7 – Warszawa-RadoÊç, 173 and
175 Patriotów Street, about 1930, 6 Herbaciana Street, 1934,
8 – Otwock-Âwider, 92 Ko∏∏àtaja Street, 1902, 9 – Otwock-Âwider,
43 Mickiewicza Street, about 1930.

skontrastowaniu du˝ych p∏aszczyzn Êcian o ró˝-
nych kierunkach deskowania za pomocà efektów
Êwiat∏ocieniowych. Rozwiàzanie to, mimo mo˝li-
woÊci technicznych pozwalajàcych na masowà pro-
dukcj´ dowolnego profilu elewacyjnego, nie przy-
j´∏o si´ w budownictwie drewnianym z linii otwoc-
kiej. Zastosowano je w nielicznych obiektach, wy-
ró˝niajàcych si´ równie˝ bogactwem dekoracji or-
namentalnej. W wi´kszym zakresie natomiast, dla
skontrastowania odmiennych kierunków deskowa-
nia, stosowano ró˝nà szerokoÊç desek. Zasadà by∏o
wykorzystanie w pionowym deskowaniu poddasza
szalówek o mniejszej szerokoÊci w stosunku do des-
kowania w obr´bie kondygnacji. To zró˝nicowanie
mog∏o równie˝ ∏àczyç si´ z u˝yciem innego wzoru
szalówki, o dekoracji ograniczonej tylko do jednej
kraw´dzi (il. 13:6), zw∏aszcza wtedy, gdy w obr´-
bie kondygnacji wyst´powa∏y deski platowane –
z zasady szerokie. W takich przypadkach na wyso-
koÊci Êcianki kolankowej najcz´Êciej stosowano
szalówki z pó∏wa∏kiem od strony wypustu i obu-
stronnà fazà (il. 1). Praktyka ró˝nicowania wy-
miarów przekroju poprzecznego desek, stosowana
w XIX i na poczàtku XX w., wychodzi z u˝ycia
w latach 20. XX w., z chwilà wyraênego zmniej-
szenia si´ szerokoÊci desek szalunkowych.

Jak wynika z przedstawionego materia∏u, plas-
tycznà stron´ ozdobnego deskowania kszta∏towa∏
uk∏ad szalunku w elewacji, wzór desek u˝ytych do
szalowania bàdê liczba wzorów. Ale powy˝sza ana-
liza zarysowa∏a jeszcze jednà istotnà cech´ szalun-
ku – cz´stotliwoÊç wyst´powania w p∏aszczyênie des-
kowania profili i fazowaƒ, rytm modelunku. Do-
strzec to mo˝na, porównujàc zw∏aszcza deskowanie
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charakteryzujàcà si´ jednoczeÊnie powtarzalnoÊcià
wymiarów liniowych przekroju poprzecznego w jed-
nym obiekcie. Utrzymuje si´ te˝ nadal tendencja do
zmniejszania tych wymiarów28. Od koƒca lat 20.
XX w. spotyka si´ w szalunku tak˝e deski z pro-
filem pó∏wa∏kowym i fazà o szerokoÊci bliskiej
11 cm, a nawet 9 cm (il. 14:21). Tendencja ta skut-
kuje pojawieniem si´ w kompozycjach ozdobnego
szalunku uk∏adów skoÊnych, a zw∏aszcza odmian
w jode∏k´ i romby. To w∏aÊnie niewielka szerokoÊç
deski umo˝liwi∏a tworzenie czytelnych wzorów geo-
metrycznych nawet w ma∏ych polach szkieletu we-
rand (il. 8, 12 A). Proces zmniejszania si´ wymia-
rów poprzecznych szalówek wyjaÊnia równie˝ przy-
czyn´ zaniku wzorów simowych i pó∏wa∏kowych
z szerokimi platkami – Êwiat∏ocieniowych, wyma-

gajàcych odpowiednio du˝ej szerokoÊci i gruboÊci
dla uzyskania tak plastycznego efektu29.

Deski szalunkowe wykonywane w koƒcu XIX w.
mia∏y wi´c wi´kszà szerokoÊç i gruboÊç ni˝ w okre-
sie mi´dzywojennym. Wykorzystanie w szalunku
desek zarówno 30-centymetrowych i szerszych,
jak i 9-centymetrowych stwierdzono tylko w kilku
obiektach. Na tak skrajnych przyk∏adach mo˝na
przeÊledziç proces zmian w technologii budowania
drewnianych domów. Zmiany te polega∏y m.in. na
obni˝aniu kosztów budowy poprzez stosowanie
taƒszego materia∏u – od szalówek szerokich, nie-
kiedy o kraw´dziach ozdabianych jeszcze r´cznie
strugami, wyst´pujàcych w du˝ym asortymencie
wzorów, po szalówki w´˝sze i o mniejszej gruboÊci,
produkowane masowo od koƒca lat 20. XX w. ju˝

teorie
utworzone z szalówek z pó∏wa∏kiem od strony wy-
pustu i fazà na obu kraw´dziach. W willi „Syrena”
(il. 14:10) pó∏wa∏ek uj´ty w fazy wyst´puje, na po-
równywalnej szerokoÊci deskowania, ponaddwu-
krotnie rzadziej ni˝ w szalunku domu letniskowego
„U dziadka” (il. 14:21, 9). To zestawienie wyka-
za∏o, ˝e rytm ozdobnego modelunku w p∏aszczyênie
deskowania, czyli stopieƒ rozcz∏onkowania p∏aszczy-
zny, zale˝y od szerokoÊci desek (szerokoÊci krycia).

Deski profilowane, fazowane i profilowano-
fazowane cechuje bowiem tak˝e zró˝nicowanie
podstawowych wymiarów liniowych przekroju po-
przecznego – szerokoÊci i gruboÊci (il. 13, 14, 16,
17). Na szalówki wykorzystywano g∏ównie deski
tartaczne o przekroju stycznym i styczno-promie-
niowym, co wynika∏o z poda˝y tego sortymentu
tarcicy. Zasadà, przewa˝nie przestrzeganà, by∏
te˝ wybór prawej (odrdzeniowej) strony deski na
stron´ licujàcà – zewn´trznà, ozdobnie kszta∏to-
wanà na kraw´dziach, co zapewnia∏o lepsze przy-
leganie szalunku do elementów szkieletu Êciany
i szczelniejsze po∏àczenie desek mi´dzy sobà23.
W budynkach wzniesionych w XIX i na poczàtku
1. çw. XX w. deski szalunkowe osiàga∏y przewa˝-
nie szerokoÊç od 14 do 20 cm (bez wypustu), nie-
kiedy przekraczajàc wymiar 20 cm, a w jednost-
kowych przypadkach 30 cm. Ich gruboÊç waha∏a
si´ w granicach od 1,8 do 3 cm24. W jednym
obiekcie wyst´powa∏a niekiedy mi´dzy graniczny-
mi wymiarami przekroju du˝a ró˝nica25. Istniejà
oczywiÊcie przyk∏ady budynków szalowanych des-
kami w´˝szymi i cieƒszymi26, ale przewaga w sza-
lunku desek szerszych i jednoczeÊnie grubszych jest
wyraênie widoczna. W okresie mi´dzywojennym
stosuje si´ szalówk´, której szerokoÊç krycia prze-
wa˝nie nie przekracza 16 cm, a gruboÊç – 1,8 cm27,

17. Forma plastyczna ozdobnego deskowania Êcian kszta∏to-
wanego szalówkami asymetrycznymi: 1 – Otwock, ul. KoÊciel-
na 19, przed 1893 r., 2 – Józefów, ul. 3 Maja 100, 1896 r.,
3 – Otwock, ul. KoÊcielna 22, ok. 1890 r., 4 – Otwock, ul.
KoÊciuszki 5, ok. 1893 r., 5 – Otwock, ul. Wierzbowa 3, przed
1893 r., 6 – Józefów, ul. 3 Maja 100, 1896 r., 7 – Otwock-
Âwider, ul. Mickiewicza 29, 2. dziesi´ciolecie XX w.
17. Artistic form of decorative boarding created with asym-
metric boards: 1 – Otwock, 19 KoÊcielna Street, prior 1893,
2 – Józefów, 100 3 Maja Street, 1896, 3 – Otwock, 22
KoÊcielna Street, about 1890, 4 – Otwock, 5 KoÊciuszki Street,
about 1893, 5 – Otwock, 3 Wierzbowa Street, prior to 1893,
6 – Józefów, 100 3 Maja Street, 1896, 7 – Otwock-Âwider,
29 Mickiewicza Street, 1920s.
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tylko w dwóch podstawowych wzorach: z profilem
pó∏wa∏kowym od strony wypustu i obustronnà fa-
zà (il. 14:19-21) oraz w odmianie zdwojonej (il.
14:17).

Badania ozdobnego szalunku Êcian drewnianych
domów z linii otwockiej, obejmujàce uk∏ady kom-
pozycyjne oraz wzornictwo profili elewacyjnych
wykaza∏y, ˝e wÊród stosowanych sposobów deko-
racji spotykamy rozwiàzania tradycyjne, niezmien-
ne w swojej formie przez blisko 60 lat rozwoju
architektury nadÊwidrzaƒskiej, jak i takie, których
u˝ycie ograniczone by∏o do krótkiego przedzia∏u
czasowego. Zw∏aszcza badania profili elewacyjnych,
wyst´pujàcych w niezwyk∏ej ró˝norodnoÊci odmian,
polegajàce ka˝dorazowo na rozpoznaniu sposobów
dekoracji kraw´dzi oraz pomiarze szerokoÊci i gru-
boÊci, sà noÊnikiem informacji przydatnych w da-
towaniu. Analiza szerokoÊci deski, majàca dla sza-
lówek z simà oraz platowanych drugorz´dne zna-
czenie, w odniesieniu do desek z profilem pó∏wa∏-
kowym i obustronnà fazà wyst´pujàcych zarówno
w latach 80. XIX w., jak i w latach 30. XX w., jest
najwa˝niejszà wskazówkà datujàcà. Niektóre wzo-
ry szalówek profilowanych i profilowano-fazowa-
nych, ze wzgl´du na bardzo ograniczony zakres
ich stosowania, Êwiadczà g∏ównie o ró˝norodnoÊci
w obr´bie tego sposobu dekoracji, choç mogà byç
punktem odniesienia dla dalszych badaƒ. Spotyka

si´ w szalunku deski o profilu simowym i du˝ych
wymiarach poprzecznych tak˝e w latach 30. XX w.,
ale sà to wyjàtki. Nale˝y podkreÊliç, ˝e badania pro-
fili elewacyjnych wymagajà kontynuacji, gdy˝ opar-
to si´ g∏ównie na zachowanym, a wi´c niekomplet-
nym ju˝ dzisiaj materiale porównawczym, którego
do koƒca nie rozpoznano. Analiza szalunku nie jest
przeto metodà w pe∏ni autonomicznà i nale˝y jà sto-
sowaç równolegle z analizà formy i detalu tych bu-
dynków. Na obecnym etapie badaƒ pomaga ona
odczytaç histori´ budowlanà z dok∏adnoÊcià do 20-
30 lat, a w wielu przypadkach wyst´powanie uk∏a-
dów skoÊnych w jode∏k´ lub romby, obustronnego
opierzenia szkieletu werand, desek z profilem pó∏-
wa∏kowym i obustronnym fazowaniem – zdwojo-
nych uÊciÊla datowanie nawet do dziesi´ciolecia.
Wyst´powanie w budynku kilku wzorów szalówek
Êwiadczy nie tylko o dekoracyjnoÊci, ale tak˝e o je-
go przebudowie lub remoncie. Jest to dobrze wi-
doczne, gdy etapy budowlane rozdziela d∏u˝szy od-
st´p czasu. Wówczas w szalunku starsze deski wy-
ró˝niajà si´ wi´kszà szerokoÊcià i gruboÊcià, innym
profilem albo obiema tymi cechami jednoczeÊnie.
Co wa˝ne, zmiany te mia∏y z regu∏y pozytywny
charakter. By∏y utrzymane w tym samym stan-
dardzie, klimacie i stylu, Êwiadczàc o tradycji i kul-
turze budowania, przestrzeganej przez dwa pokole-
nia, co ju˝ jest wartoÊcià samà w sobie.

18. Józefów, ul. 3 Maja
100, willa Wilhelma Benke,
1896 r. Widok z po∏udnio-
wego wschodu. W najstar-
szych XIX-wiecznych par-
tiach elewacji wykorzystano
cztery wzory desek szalun-
kowych. Deskowanie dolnej
kondygnacji werandy po∏ud-
niowej z u˝yciem szalówki
z profilem pó∏wa∏kowym
i obustronnà fazà wykonano
w latach 50. XX w. na po-
trzeby adaptacji na cele
mieszkaniowe, 2008 r.
18. Józefów, 100 3 Maja
Street, the Wilhelm Benke
Villa, 1896. View from the
southeast. The oldest, nine-
teenth-century parts of the
elevations feature four board
patterns. The boarding of
the lower storey of the south-
ern veranda was executed
with boards with half-round
moulding in the 1950s for
the purpose of its adaptation
for residential functions,
2008.
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Uzyskane wyniki badaƒ nie tylko wype∏ni∏y
luk´ badawczà, ale zarazem dowiod∏y znaczàcej
wartoÊci historycznej i estetycznej dekoracyjnego
szalunku. Dostarczy∏y równie˝ wskazówek pomoc-
nych w okreÊleniu zakresu jego ochrony. Cechy
szalunku, zw∏aszcza wzór deski i jej szerokoÊç, po-
mijane w dotychczasowych badaniach architektu-
ry drewnianej, przekazujà cenne informacje, m.in.
z zakresu technik budowlanych, wa˝ne nie tylko
dla historii architektury z terenu Pasma Otwockiego.
Omówione bowiem uk∏ady ozdobnego deskowania
Êcian i wzory szalówek nie sà w∏aÊciwoÊcià jedynie
stylu nadÊwidrzaƒskiego. Tak˝e zmniejszanie si´ sze-
rokoÊci i gruboÊci desek w omawianym okresie jest
dostrzegalne w budownictwie ma∏omiasteczkowym
i wiejskim innych regionów Polski. Przyk∏ad archi-
tektury nadÊwidrzaƒskiej pokazuje, ˝e wymóg pe∏-
nej ochrony ozdobnego szalunku powinien byç wpi-
sany w problematyk´ konserwatorskà, a tam, gdzie
jest to konieczne, równie˝ badawczà innych ze-
spo∏ów budownictwa drewnianego i pojedynczych
obiektów, zarówno Êwieckich, jak i sakralnych.

Problematyka konserwatorska
Ochrona dekoracyjnego szalunku jest jednym
z wielu zagadnieƒ z∏o˝onej problematyki konser-
watorskiej dotyczàcej zabytkowego budownictwa

drewnianego w PaÊmie Otwockim. Przedmiot
ochrony wymusza zaw´˝enie jej do wybranych
aspektów – sformu∏owania wytycznych konserwa-
torskich oraz oceny zabiegu docieplania Êcian
zewn´trznych budynków pod kàtem zagro˝eƒ
i korzyÊci, jakie niesie ze sobà jego przeprowa-
dzenie30.

Dotychczas w praktyce konserwatorskiej za-
kres ochrony szalunku obejmowa∏ z regu∏y rodzaj
u˝ytego materia∏u i uk∏ad deskowania w elewacji,
ale z pomini´ciem wzoru i szerokoÊci deski. Z za-
prezentowanych badaƒ wynikajà dwa postulaty:
q nale˝y uwzgl´dniaç w badaniach ewidencyjnych

budownictwa drewnianego analiz´ dekoracyjne-
go szalunku, w omówionym zakresie, jako jed-
nego z kryteriów, które mo˝e byç podstawà do
uznania obiektu za zabytek;

q dekoracyjny szalunek powinien byç chroniony
w zakresie uk∏adu kompozycyjnego, sposobu de-
korowania kraw´dzi deski szalunkowej oraz jej
szerokoÊci. Wszelkie prace renowacyjne elewacji
budynków zabytkowych, wzniesionych w stylu
nadÊwidrzaƒskim bàdê nawiàzujàcych do niego,
powinny spe∏niaç ten wymóg.

Wynikajà z tego nast´pujàce wnioski:
q ochronie podlega uk∏ad szalunku wszystkich ele-

wacji budynku, spodnich powierzchni po∏aci
dachowych tworzàcych okapy, szalunek werand

teorie
19. Józefów, ul. Sikorskiego 99 A, 1930 r.
Widok z zachodu. W szalunku wykorzy-
stano desk´ platowanà profilowano-
fazowanà (wzór z il. 14:9). Budynek
w trakcie termomodernizacji, po ze-
wn´trznym ociepleniu Êciany zachodniej
i po∏udniowej oraz obudowaniu werand
z wykorzystaniem metody „mokrej”.
Wymieniono równie˝ okna oÊcie˝nicowe
dwupoziomowe, trójpodzia∏owe na jed-
nopodzia∏owe. Tak pojmowana opieka to
klasyczny przyk∏ad podniesienia war-
toÊci u˝ytkowych zabytku z jednoczes-
nym ignorowaniem wartoÊci historycz-
nych i estetycznych, 2007 r.
19. Józefów, 99 A Sikorskiego Street,
1930. View from the west. The boarding
applied moulded-canted boards (design
from fig. 14:9). The building is shown
undergoing thermal modernisation with
the use of the “wet” method. The
framed two-level and tri-section win-
dows were replaced with single-section
windows. Thus comprehended protec-
tion is a classical example of enhancing
the utilitarian assets of the building with
simultaneous neglect of its historical and
aesthetic qualities, 2007.
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otwartych i przeszklonych (w obr´bie po∏aci
dachowych, jak i szkieletu odkrytego i opierzo-
nego);

q ochronie podlega wzór deski szalunkowej oraz
jej szerokoÊç (gruboÊç deski jest m.in. pochodnà
sposobu dekorowania kraw´dzi i szerokoÊci);

q nie powinno si´ podczas prac remontowych
ujednolicaç wzorów oraz szerokoÊci desek sza-
lunkowych, jeÊli ich ró˝norodnoÊç wynika z pier-
wotnej koncepcji dekoracyjnej przyj´tej dla
danego budynku lub jest efektem rozbudowy
budynku o dodatkowe pomieszczenia u˝ytkowe
(np. sieƒ, weranda) czy kondygnacj´, a zmiany
te majà cechy stylu nadÊwidrzaƒskiego lub sà
w jego klimacie;

q niedopuszczalne jest zakrywanie szalunku tyn-
kiem, papà, sidingiem lub innymi materia∏ami;

q ze wzgl´du na ochronnà rol´ szalunku dopusz-
czalna jest jego cz´Êciowa wymiana w zakresie
wynikajàcym ze z∏ego stanu zachowania lub nie-
prawid∏owo wykonanych remontów, ale z po-
wtórzeniem wy˝ej omówionych cech. W przy-
padku niewielkich ró˝nic w szerokoÊci desek
szalunkowych jednego wzoru dopuszczalne jest
uÊrednienie tego wymiaru;

q odtwarzane deski szalunkowe powinny byç wy-
konane z tarcicy o przekroju stycznym, a ozdob-
ne profile i fazowania ukszta∏towane tylko po
stronie prawej (odrdzeniowej).

Ocena stanu zachowania najcenniejszych i nie-
jednokrotnie najstarszych obiektów, zarówno znaj-
dujàcych si´ w rejestrze i ewidencji zabytków, jak
i nieobj´tych nimi, ods∏ania smutnà prawd´: bu-
downictwo drewniane nie jest postrzegane przez
mieszkaƒców Otwocka, Józefowa i gminy Wawer
jako wartoÊciowy element krajobrazu architekto-
nicznego tego regionu. Samorzàdy lokalne nie opra-
cowa∏y nawet programu ochrony tej architektury
i planu jego realizacji, poprzestajàc jedynie na de-
klaracjach. Tote˝ i ÊwiadomoÊç znaczenia dekora-
cyjnego szalunku jako zas∏ugujàcego na ochron´
elementu stylowego jest niewystarczajàca. To w∏aÊ-
nie ozdobny szalunek w wyniku braku bie˝àcych
napraw bàdê niew∏aÊciwego ich przeprowadzenia
oraz podczas zabiegu docieplania Êcian zewn´trz-
nych w ramach termomodernizacji budynków jest
najbardziej nara˝ony na zniszczenie. OczywiÊcie
mo˝na wskazaç pozytywne, a nawet wzorcowe przy-
k∏ady dba∏oÊci o zabytki (il. 1, 5, 8, 18, 22, 23),
jednak˝e dominujà, niestety, te negatywne. Z∏y
stan techniczny szalunku, objawiajàcy si´ cz´Êcio-
wym lub ca∏kowitym brakiem malarskich pow∏ok

ochronnych i dekoracyjnych, a w konsekwencji roz-
szczelnieniem deskowania i biodegradacjà drew-
na, ma w wielu przypadkach pod∏o˝e finansowe.
Bardzo cz´sto takie wieloletnie zaniedbania obliczo-
ne sà na zniszczenie zabytku. Trudno walczyç z ta-
kimi postawami, jeÊli nawet budynki uznane za
zabytki o du˝ej wartoÊci historycznej i estetycznej,
jak np. sanatorium Gurewicza, niszczejà pozba-
wione nale˝ytej opieki. Na tym tle zabiegi dociep-
lania Êcian, s∏u˝àce zaoszcz´dzeniu energii zu˝y-
wanej na ogrzewanie, a tak˝e podniesieniu kom-
fortu cieplnego wn´trz mieszkalnych poprzez po-
prawienie m.in. izolacyjnoÊci Êcian31, chronià ca∏à
substancj´ budynku, podnoszàc jego wartoÊç u˝yt-
kowà. Dzi´ki tym zaletom oceniane sà pozytywnie.
Stale te˝ zyskujà na popularnoÊci. Znajdujàcà si´
bowiem na obszarze Pasma Otwockiego substancj´
mieszkaniowà, pochodzàcà sprzed 1939 r., tworzà
przede wszystkim dawne domy letniskowe, przez-
naczone do zamieszkiwania tylko w sezonie letnim32.
Âciany tych domów rozwiàzywano najcz´Êciej w lek-
kiej konstrukcji szkieletowej z obustronnym odes-
kowaniem wype∏nionej igliwiem33. WartoÊç izolacyj-
na tak wykonanych Êcian, nawet przy za∏o˝eniu, ˝e
nie uleg∏a ona obni˝eniu w wyniku kilkudziesi´ciu
lat eksploatacji budynku, jest w Êwietle obowiàzu-
jàcych obecnie norm bardzo niska. Dlatego termo-
modernizacja jest koniecznoÊcià. Zastrze˝enia na-
tury konserwatorskiej budzà tylko sposoby jej
realizacji. Analiza dociepleƒ Êcian wykonanych
w ramach termomodernizacji budynków w ciàgu
ostatnich kilkunastu lat, przeprowadzona tylko na
podstawie oceny zewn´trznych efektów pokazuje,
˝e zabieg ten przewa˝nie negatywnie wp∏ywa na
estetyk´ elewacji, powodujàc zazwyczaj ca∏kowite
zakrycie szalunku lub cz´Êciowe zatarcie jego cech.
Oprócz tego istnieje tak˝e zagro˝enie wilgocià
i w konsekwencji biodegradacjà drewna, spowo-
dowane kondensacjà pary wodnej w przegrodzie.
Sytuacj´ takà mogà wywo∏aç tak wady zastosowa-
nego systemu ocieplajàcego, jak i b∏´dy wykonaw-
cze. Omówienie najwa˝niejszych systemów dociep-
leƒ, stosowanych obecnie w zabiegach termoizola-
cji drewnianych domów zabytkowych oraz wzno-
szonych w oparciu o nowe technologie, ale z wyko-
rzystaniem tradycyjnych rozwiàzaƒ konstrukcyj-
nych, pozwoli wybraç rozwiàzania optymalne.

W praktyce budowlanej zabieg docieplenia jest
wykonywany od zewn´trznej i od wewn´trznej
strony Êciany. Na linii otwockiej stosowane jest
wy∏àcznie docieplanie od zewnàtrz. Wyst´pujà
dwie metody monta˝u izolacji i jej dekoracyjnego



51

teorie

20. Przyk∏ady budynków drewnianych oblicowanych sidingiem. A – Józe-
fów, ul. 3 Maja 65, 1928 r. Widok z zachodu, 2008 r. B – Warszawa-Ra-
doÊç, ul. Jagody 18, lata 20.-30. XX w. Widok z zachodu, 2008 r.
20. Examples of wooden buildings faced with siding. A – Józefów, 65
3 Maja Street, 1928. View from the west, 2008. B – Warszawa-RadoÊç, 18
Jagody Street, 1920s and 1930s. View from the west, 2008.

latów konserwatorskich. W przypadku
zabudowy pochodzàcej z koƒca lat 20.
i z lat 30. ub. stulecia, charakteryzujàcej
si´ uproszczeniem, a nawet brakiem de-
koracji ornamentalnej szczytów i szkiele-
tu werand, zakrycie szalunku, b´dàcego
tak˝e elementem datujàcym, jest dla
niektórych obiektów równoznaczne z ca∏-
kowitym pozbawieniem cech stylowych.
Zmiany wyglàdu sà niekiedy tak totalne,
˝e przenoszà drewniane domy w innà ka-
tegori´ budownictwa – budownictwa
„murowanego” (il. 19). Trudno dla tak
pojmowanej ochrony znaleêç usprawied-
liwienie. Tak˝e licowanie elewacji sidin-
giem jest rozwiàzaniem negatywnym. Z re-
gu∏y ma ono uk∏ad poziomy, tak˝e na wy-
sokoÊci Êcianki kolankowej. Panele pozba-
wione sà profilowaƒ kraw´dzi, a przy tym
majà jednakowà szerokoÊç, nieodpowia-
dajàcà szerokoÊci oryginalnej szalówki.
Najpopularniejszy wzór listew daje g∏ad-
kà p∏aszczyzn´ Êciany (z wyjàtkiem listew
platowanych)35, a oferowane panele wy-
st´pujà w ubogiej kolorystyce. Oblicowa-
nie panelami PVC pociàga za sobà za-
zwyczaj usuni´cie ca∏ego zestawu detali
sk∏adajàcych si´ na artykulacj´ elewacji –
listew okapnikowych, fryzów kordono-
wych i wieƒczàcych, dekoracji rozmiesz-
czonych na kraw´dziach Êcian (il. 8,
12 B), a tak˝e obramieƒ otworów okien-
nych i drzwiowych oraz okiennic. Nawet
ich ponowny monta˝ na nowej oblicówce
nie przywróci Êcianie faktury charakterys-
tycznej dla drewnianego szalunku z wi-
docznymi oznakami staroÊci – deformacjà
p∏aszczyzny, stale zmieniajàcà si´ szero-
koÊcià desek – pozbawiajàc elewacj´ cech
wyglàdu sk∏adajàcych si´ na tzw. wartoÊç
dawnoÊci oraz malowniczoÊci (wg. W. Fro-
dla). Wykorzystanie drewnianej szalówki

wykoƒczenia: mokra i sucha. W metodzie mokrej
izolacj´ docieplajàcà pokrywa si´ tynkiem dekora-
cyjnym. W metodzie lekkiej – suchej system do-
cieplajàcy licowany jest sidingiem (panele elewa-
cyjne z PVC, winylowe) lub ok∏adzinami drewnia-
nymi34. Poprawne wykonanie dociepleƒ w metodach
mokrej i suchej pozwala na ca∏kowite wyelimino-
wanie mostków termicznych. Jednak˝e mimo tej
zalety metod´ mokrà nale˝y ca∏kowicie odrzuciç,
jako nieprzystajàcà w ˝adnym punkcie do postu-

do przykrycia warstwy izolacyjnej jest w metodzie
lekkiej – suchej najkorzystniejszym rozwiàzaniem,
spe∏niajàcym wymagania dotyczàce rodzaju mate-
ria∏u licujàcego. Zazwyczaj jednak stosuje si´ jedy-
nie wàskà szalówk´ fazowanà, ograniczajàc si´ do
powtórzenia w elewacji uk∏adu deskowania (il. 21 B,
22). Znany jest tylko jeden przyk∏ad u˝ycia szalów-
ki drewnianej, która powtarza zarówno profil i sze-
rokoÊç deski oryginalnej, jak i jej uk∏ad w elewacji
(il. 14:18, 23)36.
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Docieplenie zewn´trzne Êcian w przedstawio-
nych rozwiàzaniach, oprócz ca∏kowitego zakrycia
oryginalnego szalunku, zawsze powoduje ich po-
grubienie, a tym samym powi´kszenie wymiarów
obwodowych budynku. Przek∏ada si´ to na zmniej-
szenie g∏´bokoÊci okapów, a przy du˝ej gruboÊci
materia∏ów termoizolacyjnych cz´Êciowe zakrycie
ozdobnych zakoƒczeƒ krokwi, przyÊciennych s∏up-
ków szkieletu werand oraz wycofanie lica okna
w stosunku do lica Êciany. Zasadà charakterystycz-
nà dla domów letniskowych by∏o bowiem dostoso-
wanie szerokoÊci oÊcie˝nicy do gruboÊci Êciany.
Tote˝ docieplenie skutkuje pojawieniem si´ w otwo-
rze okiennym oÊcie˝y, cechy niespotykanej w tym
budownictwie (il. 19, 20 B). W zwiàzku z wyst´-
powaniem okien oÊcie˝nicowych jako podstawo-
wym rodzajem konstrukcji37 zmniejszeniu ulega
równie˝ kàt rozwarcia skrzyde∏ zewn´trznych.
Dlatego przy ich wymianie stosuje si´ najcz´Êciej
okna o skrzyd∏ach otwierajàcych si´ tylko do Êrod-
ka, rezygnujàc jednak z ich ponownego osadzenia
w p∏aszczyênie elewacji. Taki zakres zmian w obr´-
bie otworu okiennego jest jeszcze dopuszczalny,
gdy˝ nie wp∏ywa on w sposób istotny na estetyk´
elewacji. Niestety, w nowej stolarce okiennej z re-
gu∏y nie powtarza si´ pierwotnego podzia∏u pola
otworu okiennego, krotnoÊci i dzielnoÊci, stosujàc
najcz´Êciej okna jednopodzia∏owe (il. 5, 19). Unika
si´ nawet kompromisowych rozwiàzaƒ, w których
te cechy imitowane sà za pomocà wàskich szcze-
blin – kompromisowych, gdy˝ ten element skrzy-
d∏a nigdy nie decydowa∏ w zabytkowej stolarce
okiennej o dzielnoÊci i krotnoÊci (il. 23). Tak wi´c
z uwagi na wszystkie negatywne skutki dla wyglà-
du elewacji docieplonej od zewnàtrz, nawet przy
zastosowaniu najmniej inwazyjnych rozwiàzaƒ,
powtarzajàcych uk∏ad szalunku i wzór deski, nie
kwestionujàc zalet docieplania od zewnàtrz i jego
przydatnoÊci we wspó∏czesnym budownictwie,
uznaç wypada, i˝ w Êwietle wytycznych konserwa-
torskich nie jest ono wyborem najtrafniejszym.

Alternatywà dla omówionych rozwiàzaƒ, mini-
malizujàcà ich wady, jest docieplenie budynku od
wewn´trznej strony Êciany lub wykorzystanie prze-
strzeni mi´dzyszkieletowej w celu wprowadzenia
materia∏ów izolacyjnych. Metody te nie powodujà
zakrycia oryginalnego szalunku i zwi´kszenia gru-
boÊci Êcian, z wszystkimi tego ujemnymi konsek-
wencjami. Sà zalecane przez producentów syste-
mów izolacyjnych do stosowania w obiektach zabyt-
kowych oraz powszechnie wykorzystywane w nowo
wznoszonych domach w konstrukcji szkieletowej

i wieƒcowej38. Nie sà mi jednak znane przyk∏ady
zastosowania tych sposobów na terenie Pasma
Otwockiego.

W metodzie docieplania od wn´trza pomiesz-
czeƒ wyró˝niamy kilka odmiennych systemów.
Budowa tych systemów oraz ró˝nice technologicz-
ne mi´dzy nimi zwiàzane sà z zastosowanym mate-
ria∏em termoizolacyjnym. Pierwszy z nich wyko-
rzystuje we∏n´ mineralnà, preferowanà ze wzgl´du
na jej elastycznoÊç. W drugim podstawà sà tzw.
p∏yty klimatyczne Renovario (Calsitherm Klima-
platte)39. Od kilku lat sà w Polsce stosowane z po-
wodzeniem w∏ókna celulozowe w postaci sypkiej,
o w∏aÊciwoÊciach zbli˝onych do w∏aÊciwoÊci p∏yt
klimatycznych, ale wymagajàce specjalistycznego
sprz´tu do wykonania docieplenia.

Najpopularniejszy system z u˝yciem we∏ny mi-
neralnej sk∏ada si´ z wiatroizolacji, drewnianego
rusztu z termoizolacjà, folii paraizolacyjnej i p∏yt
gipsowo-kartonowych lub innego zewn´trznego wy-
koƒczenia. U˝yte materia∏y sà stosunkowo tanie,
ale w tym rozwiàzaniu koszty podwy˝sza popraw-
ne zainstalowanie tego systemu. TrudnoÊci spra-
wia ca∏kowite wyeliminowanie mostków cieplnych
i b´dàcych konsekwencjà ich wyst´powania za-
gro˝eƒ zwiàzanych z zawilgoceniem Êciany.
Nierozwiàzanie tych problemów nie tylko obni˝a
skutecznoÊç docieplenia, ale mo˝e spowodowaç
uszkodzenie, a nawet zniszczenie budynku. Mostki
cieplne mogà wyst´powaç zw∏aszcza na styku Êcian
zewn´trznych ze Êcianami dzia∏owymi i przegroda-
mi poziomymi. Pojawiajà si´ tak˝e wzd∏u˝ szczelin
powsta∏ych w wyniku niedok∏adnego po∏àczenia p∏yt
izolacyjnych czy folii paraizolacyjnych. Konieczne
jest wi´c szczelne po∏o˝enie tych materia∏ów, za-
chowanie ciàg∏oÊci folii paraizolacyjnych na ca∏ej po-
wierzchni Êciany zewn´trznej, tak˝e na wysokoÊci
Êcian dzia∏owych40. Osiàgni´cie tego celu wymaga
ingerencji w konstrukcj´ Êciany szkieletowej, nie-
kiedy o specyficznych rozwiàzaniach, wymagajà-
cych konsultacji ze specjalistà oraz sporzàdzenia
projektu technicznego. Folià powinny byç tak˝e po-
kryte styki Êcian z oÊcie˝nicami okiennymi i drzwio-
wymi. Oprócz przestrzegania wymogów technolo-
gicznych na wykonawc´ spada obowiàzek utrzyma-
nia wysokich standardów wykonania. Najnowsze
opracowania dotyczàce dociepleƒ Êcian zewn´trz-
nych od Êrodka zalecajà ustawienie Êcianki ocie-
plajàcej w odleg∏oÊci 2-3 cm od Êciany w∏aÊciwej,
opierajàc jà na listwach dystansowych, tak jak w do-
ciepleniu od zewnàtrz. Wentylacj´ szczeliny zapew-
niç majà otwory wykonane w Êciance, ∏àczàce jà
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z wn´trzem pomieszczenia czy te˝ z poddaszem41.
Z tych powodów nieod∏àcznym elementem tego
systemu docieplajàcego, zapewniajàcym ochron´
przed zawilgoceniem Êciany i izolacji, jest sprawna
wentylacja grawitacyjna i mechaniczna42. Oznacza
to koniecznoÊç stosowania okien umo˝liwiajàcych
nap∏yw powietrza przez nieszczelnà przylg´ bàdê
przez nawiewniki43.

System wykorzystujàcy p∏yty klimatyczne ma,
dzi´ki w∏aÊciwoÊciom u˝ytego materia∏u izolacyjne-
go, prostszà budow .́ Warstwa utworzona z tych p∏yt
jest oczywiÊcie termoizolacyjna, ale jednoczeÊnie
aktywna kapilarnie i paroprzepuszczalna – zapobie-
ga skraplaniu si´ pary na powierzchni Êciany oraz
na styku warstwy kleju i p∏yty izolacyjnej, wch∏a-
niajàc jej nadmiar, a po rozprowadzeniu po po-
wierzchni p∏yty odparowuje, nie dopuszcza tak˝e
do rozwoju pleÊni i grzybów (pH 10). System sk∏a-
da si´ tylko z warstwy kleju, warstwy p∏yt oraz g∏a-
dzi szpachlowej bàdê tynku wewn´trznego. Brak jest

tu, niezb´dnych w innych systemach, rusztu (p∏yty
sà samonoÊne) i foli paraizolacyjnej (nie ma wi´c
problemów z jej poprawnym monta˝em). Dzi´ki
w∏aÊciwoÊciom u˝ytych materia∏ów wyeliminowane
zosta∏y mostki termiczne i zagro˝enia zwiàzane z ich
wyst´powaniem. Kolejnà zaletà tego systemu jest
prosty i szybki monta˝. Nie mo˝na jednak p∏yt
k∏aÊç na tynki gipsowe. Wymóg ten niewàtpliwie do-
tyczy tak˝e tynków wapienno-gipsowych, które na
obszarze Pasma Otwockiego by∏y niejednokrotnie
stosowane do wykaƒczania Êcian wewnàtrz budyn-
ków. JeÊli takie tynki wyst´pujà, nale˝y je skuç i wy-
konaç wapienno-cementowe. ¸atwoÊç monta˝u,
niskie koszty robocizny i ochrona przed zawilgoce-
niem Êcian wyró˝niajà p∏yty klimatyczne spoÊród
innych materia∏ów i systemów termoizolacyjnych
stosowanych w obiektach zabytkowych. Najlepszà
rekomendacjà sà nagrody i wyró˝nienia przyznane
na Targach Konserwatorskich EGIR 2005 w Kra-
kowie oraz Konserwacje 2006 w Toruniu44.

21. Otwock-Âwider, ul. Reymon-
ta 3, 1906 r. (?). A – fasada za-
chodnia willi, 2000 r., B – budy-
nek po termomodernizacji i roz-
budowie (aneksy mieszkalne na
wysokoÊci Êcian szczytowych),
2008 r. Negatywny przyk∏ad re-
montu, który ca∏kowicie zatar∏ ce-
chy stylowe – niew∏aÊciwa stolar-
ka okienna, kolorystyka (szalunek
zawsze malowano farbami kryjà-
cymi), usuni´cie oryginalnej we-
randy, okiennic, dekoracji orna-
mentalnej. Zniekszta∏cenie syme-
trycznej niegdyÊ bry∏y budynku
(ka˝dy z w∏aÊcicieli kszta∏tuje
swojà po∏ow´ odmiennie) rodzi py-
tania o jakoÊç nadzoru architekto-
nicznego.
21. Otwock-Âwider, 3 Reymonta
Street, 1906 (?). A – the western
fac,ade of the villa, 2000, B –
building after thermal modernisa-
tion and expansion (residential
annexes at the level of gable
walls), 2008. Negative example of
repairs, which totally obliterated
stylistic traits – improper window
woodwork, colours (boarding
always painted with body colour),
the removal of the original veran-
da, the window shutters, and the
ornamental decoration. The de-
formation of the once symmetrical
solid of the building (each owner
shaped his half differently) ques-
tions the quality of architectural
supervision.
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Izolacja celulozowa, dzi´ki kapilarnoÊci w∏ó-
kien, te˝ umo˝liwia dyfuzj´ pary wodnej, przeciw-
dzia∏ajàc jej kondensacji45. ZawartoÊç soli boru za-
pewnia jej powierzchniowà odpornoÊç na biodegra-
dacj´, dzi´ki czemu powstrzymywany jest rozwój
pleÊni i grzybów. Zalicza si´ do materia∏ów trudno
palnych. W∏óknoceluloza, zwil˝ona uprzednio wo-
dà lub spoiwem wodno-klejowym, nanoszona jest
na powierzchni´ Êciany pokrytej drewnianym rusz-
tem poprzez natrysk (metoda „na mokro”) i przy-
kryta p∏ytami gipsowo-kartonowymi. Aby proces
dyfuzji przebiega∏ bez zak∏óceƒ, nie nale˝y stoso-
waç paraizolacji, wymagana jest równie˝ dobra
wentylacja wn´trza budynku46.

Metoda wprowadzania materia∏ów termoizola-
cyjnych w przestrzeƒ wewn´trznà Êcian mo˝e byç
stosowana w konstrukcjach szkieletowych z obu-
stronnym odeskowaniem ocieplonych igliwiem
oraz sumikowo-∏àtkowych ze szczelinà wentylacyj-
nà – podstawowych typach konstrukcji Êcian
domów letniskowych z terenu Pasma Otwockiego.
Najodpowiedniejszà izolacjà sà w∏ókna celulozowe
w postaci sypkiej, w u˝yciu jest tak˝e we∏na mine-
ralna47. W∏óknoceluloza, wprowadzana w przegro-
d´ metodà „na mokro”, szczelnie i bezspoinowo
wype∏nia szkielet. Niezb´dny w tych rodzajach kon-
strukcji Êcian ca∏kowity demonta˝ deskowania
w celu usuni´cia resztek starych nasypów ociepla-
jàcych i innych materia∏ów izolacyjnych pozwala
tak˝e na ocen´ stanu technicznego elementów kon-
strukcyjnych Êciany, wykonanie niezb´dnych na-
praw (m.in. szalunku) i zabiegów profilaktycznych
(dezynfekcji i dezynsekcji). Tu równie˝ odradzane
jest stosowanie paraizolacji, konieczny jest nato-
miast monta˝ wiatroizolacji o wysokiej paroprze-
puszczalnoÊci, z pozostawieniem szczeliny powietrz-
nej mi´dzy folià a oryginalnym szalunkiem.

Z przedstawionych skrótowo metod dociepla-
nia Êcian drewnianych domów o elewacjach opie-
rzonych dekoracyjnym szalunkiem wynika, ˝e tyl-
ko monta˝ materia∏ów termoizolacyjnych wewnàtrz
budynku czy te˝ wykorzystanie do tego celu prze-
strzeni wewn´trznej Êcian jest w pe∏nej zgodzie
z postulatami konserwatorskimi. W metodach tych
powinny byç preferowane materia∏y izolacyjne
posiadajàce zdolnoÊç do dyfuzji pary wodnej –

zw∏aszcza takie jak p∏yty klimatyczne i w∏ókna ce-
lulozowe. Ze wzgl´du na wiele aspektów technicz-
nych zwiàzanych z termoizolacjà Êcian, prawid∏owy
dobór rodzaju i parametrów materia∏ów izolacyj-
nych (tak˝e pod wzgl´dem ekologicznym), w∏aÊciwà
wentylacj´, ochron´ przed kondensacjà pary wod-
nej czy przed korozjà biologicznà drewna wyko-
nanie ka˝dego z zalecanych systemów nale˝y po-
wierzyç wyspecjalizowanym firmom, zapewniajà-
cym wysokà jakoÊç materia∏ów i poziom realizacji.

Docieplenie Êcian drewnianych domów na
obszarze Pasma Otwockiego jest koniecznoÊcià,
zw∏aszcza w perspektywie wzrostu cen energii.
Wybór optymalnych rozwiàzaƒ, ukierunkowany na
ochron´ cech stylowych, mo˝e w sposób bardzo
skuteczny przyczyniç si´ do zachowania najcen-
niejszych przyk∏adów drewnianego budownictwa.
Sprawà niecierpiàcà ju˝ zw∏oki jest opracowanie
przez lokalne samorzàdy programu rewitalizacji
tego budownictwa, tak˝e w zakresie termomoder-
nizacji, i w∏àczenie si´ w jego realizacj´ poprzez
pomoc w zdobyciu Êrodków unijnych. Pami´taç te˝
trzeba o obowiàzku prawnej ochrony zagro˝onych
budynków, choçby poprzez uj´cie ich w planach
zagospodarowania przestrzennego.

*Artyku∏ stanowi omówienie pierwszej cz´Êci badaƒ poÊwi´-
conych roli dekoracyjnego szalunku w zabytkowej architektu-
rze drewnianej. Zawarte w nim informacje pochodzà m.in.
z mojej pracy magisterskiej pt.: Problematyka techniki bu-
dowlanej i detalu architektonicznego domów letniskowych
z terenu Pasma Otwockiego z uwzgl´dnieniem zagadnieƒ kon-
serwatorskich (promotor – prof. dr hab. in˝. arch. Jan Tajch-
man, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydzia∏
Sztuk Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika, Toruƒ
2002, s. 43, 49, 61-62, 64-66, 73-85, 97-100, 103-109, il.
85). Wieloletnie badania budownictwa z linii otwockiej, któ-
rych efektem jest ten artyku∏, powiod∏y si´ m.in. dzi´ki po-
mocy i ˝yczliwoÊci wielu osób, za co wszystkim serdecznie
dzi´kuj´.

Mgr Andrzej Cichy jest absolwentem Wydzia∏u Sztuk
Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toru-
niu (kierunek: ochrona dóbr kultury, specjalnoÊç:
konserwatorstwo). Pracowa∏ w PP PKZ w Warsza-
wie, a od 2004 r. jest pracownikiem naukowo-tech-
nicznym w Zak∏adzie Konstrukcji i Technologii Wy-
robów z Drewna Wydzia∏u Technologii Drewna
SGGW w Warszawie.

1. OkreÊleƒ „styl nadÊwidrzaƒski” (A) i „styl otwocki” (B)
u˝ywa si´ zamiennie w odniesieniu do drewnianej architektury
z linii otwockiej, wyró˝niajàcej si´ na tle innych zespo∏ów m.in.
cechami stylowymi. Pierwsze z nich, wprowadzone przez To-

masza Chludziƒskiego, wskazuje na miejsce narodzin tej archi-
tektury – nad rzekà Âwider, drugie na jej umiejscowienie – te-
ren Pasma Otwockiego, a zw∏aszcza miasto Otwock, które za-
równo w latach 30. XX w., jak i obecnie cechuje najwi´ksze

Przypisy
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teorie
22. Warszawa-RadoÊç, ul. Zasobna 46/48, dom letnisko-
wy, 1929 r. (obiekt w rejestrze, nr 1524-A). Podczas prac
remontowych wymieniono wi´kszà cz´Êç deskowania, za-
st´pujàc szalówk´ pó∏wa∏kowà z obustronnà fazà (wzór
z il. 14:19) szalówkà fazowanà. Zachowano oryginalne
szalówki w zwieƒczeniu Êcian szczytowych, w powa∏ach
po∏aci dachowych werand, a tak˝e cz´Êciowo na Êciance
kolankowej (tylko szalówki z ozdobnym zakoƒczeniem),
usuni´te natomiast zastàpiono szerokimi deseczkami roz-
mieszczonymi mi´dzy deskami oryginalnymi, imitujàc
tym samym deskowanie szalówkami platowanymi nie-
wyst´pujàcymi w obr´bie Êcianki kolankowej, 2007 r.
22. Warszawa-RadoÊç, 46/48 Zasobna Street, summer-
house, 1929 (registered monument, no. 1524-A). The repair
involved exchanging part of the boarding, and replacing
the half-round moulding with a two-sided cant (design
from fig. 14:19). The preserved original boards are featur-
ed in the crowning of the gable walls, the veranda roof, and
partially the wall (only boards with ornamental endings);
the removed elements were replaced with wide slats in-
serted between the original boards, thus imitating boarding
executed with boards which do not occur in the wall, 2007.

nasycenie tego typu zabudowà; (A) T. Chludziƒski, Dolina
Âwidra, Warszawa 1982, s. 68, 70; J. Lipnicki, Styl nadÊwid-
rzaƒski Elwiro Andriollego, „Barbakan”, 1990, nr 2, s. 72-73;
(B) Spis budynków obj´tych ochronà konserwatorskà na tere-
nie Otwocka, wyd. 1, Warszawa 1977, wyd. 2 uzupe∏nione,
Warszawa 1978; Spis budynków obj´tych ochronà konserwa-
torskà na terenie Józefowa, Warszawa 1978; J. Domaƒska,
Stara architektura drewniana Otwocka, praca magisterska,
UMCS, Lublin 1981.

2. J. Domaƒska, jw.; J. Sza∏ygin, Drewniana architektura oko-
lic Otwocka, „Mazowsze”, 1994, nr 2(3), s. 31-34; ten˝e, Styl
otwocki, „Ochrona Zabytków”, 1998, nr 4, s. 361-369; A. Ra-
domska, Architektura drewniana oÊrodków podwarszawskich,
(w:) Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, Warszawa 2001, s. 99-
106; K. Rowicki, O zachowanie zabytków architektury drew-
nianej, „Mówià Wieki”, 1979, nr 8, s. 34-36; J. Lipnicki, jw.,
s. 73-74.

3. Historia drewnianej architektury letniskowej na linii otwoc-
kiej to 60 lat nieprzerwanego i intensywnego rozwoju. Wydziela
si´ w nim trzy okresy: 1880 (1881 wg J. Domaƒskiej)-1900,
1900-1918, 1918-1939 (A. Radomska, jw., s. 99; J. Domaƒska,
jw.). Przyjmuje si´ tak˝e, za J. Sza∏yginem, podzia∏ na dwa
okresy: 1880-1918 i 1919-1939 (J. Sza∏ygin, Drewniana...,
jw., s. 33). WÊród badaczy wàtpliwoÊci nie budzà tylko daty
graniczne – 1880 (1881) i 1939 r., zwiàzane z dwoma wydarze-
niami: rozpocz´ciem przygotowaƒ do budowy przez E. Andrio-
llego pierwszego domu w Anielinie (budynek w istocie wznie-
siono dopiero w 1881 r.), uznanej za „narodziny” stylu nad-
Êwidrzaƒskiego, oraz wybuchem II wojny Êwiatowej, gwa∏tow-
nie przerywajàcej dalszy rozwój budownictwa drewnianego.

4. SpoÊród zachowanych obiektów tylko dwadzieÊcia kilka, ra-
zem z budynkami kolejowymi, mo˝na ∏àczyç z okresem naj-
wczeÊniejszym – do 1900 r. Analiza uk∏adów szalunku, zw∏asz-
cza dla pierwszego okresu, opiera si´ g∏ównie na publikowa-
nych materia∏ach ikonograficznych. Dost´pne w Archiwum
Paƒstwowym m.st. Warszawy, oddzia∏ w Otwocku (dalej APm
W/o.O), projekty architektoniczne drewnianych domów po-
chodzà dopiero z lat 1916-1939.

5. Podzia∏ ten odnosi si´ do uk∏adu szalunku analizowanego
w obr´bie jednej kondygnacji, z pomini´ciem elewacji na

wysokoÊci poddasza, zarówno wzd∏u˝ Êcianki kolankowej, jak
i w partiach szczytowych.

6. Rozwiàzanie to zastosowano m.in. w nieistniejàcym ju˝ do-
mu E. Andriollego w Brzegach (d. Anielinie).

7. Na wszystkich projektach drewnianych domów zaznaczono
kierunek deskowania. OkreÊlenie stopnia popularnoÊci przed-
stawionych uk∏adów szalunku dokonane dla okresu mi´dzy-
wojennego czy to na podstawie analizy obiektów istniejàcych
i znanych z ilustracji, czy tylko na podstawie projektów, w obu
przypadkach prowadzi do tych samych wniosków. Nale˝y jed-
nak pami´taç o tym, aby informacje o wyglàdzie budynków ju˝
nieistniejàcych porównaç z innymi materia∏ami ikonograficz-
nymi. Cz´stà bowiem praktykà by∏o wprowadzanie na etapie
realizacji zmian w stosunku do projektu, które obejmowa∏y
tak˝e uk∏ad szalowania. Zmiany te, jeÊli ich zakres by∏ ogra-
niczony tylko do strony dekoracyjnej Êcian i werand, zazwyczaj
nie by∏y zaznaczane na projektach, choçby w formie pisemnej
korekty, a tym bardziej nie sporzàdzano, tylko z tego powodu,
nowego projektu bàdê dokumentacji powykonawczej.

8. J. Sza∏ygin, Drewniana..., jw., s. 33, 34.

9. Wype∏niano nimi barierki oraz pola mi´dzy górnymi rygla-
mi a oczepem, a w werandach przeszklonych tak˝e cz´Êç pól
w pasie okiennym. Uk∏ady skoÊne szalunku w dekoracji we-
rand sà zbie˝ne w czasie ze stosowaniem tych samych rozwià-
zaƒ w elewacjach budynków.

10. Cechà tych werand sà przeÊwity zamkni´te pó∏∏ukiem i ba-
rierki, w których osadzane sà najcz´Êciej tralki toczone.

11. W XIX w., a tak˝e do lat 30. XX w. na okreÊlenie tego profi-
lu u˝ywano nazw: pi´tka, gruszec, karnes (karnies); J. Heurich,
Przewodnik dla stolarzy, obejmujàcy ca∏y zakres stolarstwa,
Warszawa 1882, s. 87-90, il. 62, 63; F. KuÊmierski, Kurs sto-
larstwa. Podr´cznik dla szkó∏ technicznych rzemieÊlniczych i ucz-
niów rzemios∏ drzewnych, Warszawa 1916, s. 116, 117, 176.

12. Przemawia za tym fakt powszechnego wyst´powania sza-
lówek simowych poza obszarem Pasma Otwockiego. W zacho-
wanej zabudowie z tego okresu, a zw∏aszcza w budynkach ko-
lejowych wzd∏u˝ linii Kolei Warszawsko-Wiedeƒskiej i Nad-
wiÊlaƒskiej, do szalowania wykorzystywano z regu∏y ten rodzaj
szalówki.
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13. Na tym odcinku linii otwockiej znajdowa∏y si´ najstarsze
miejscowoÊci letniskowe z drewnianà zabudowà. W Otwocku
znajduje si´ te˝ wi´kszoÊç budynków z szalówkà o profilu
simowym, w∏àczajàc w to zabudowania kolejowe wzniesione
przed 1910 r. (domy pracowników kolei z ul. Orlej 1 i ul. Armii
Krajowej 8 A w Otwocku – il. 11, a tak˝e drewniany dworzec
w Falenicy). W letniskach pó∏nocnych, mi´dzy Miedzeszynem
a Wawrem, stwierdzono obecnie wyst´powanie w szalunku tyl-
ko desek z profilem pó∏wa∏kowym i fazà na kraw´dziach.
14. Platowanie to kszta∏towanie, za pomocà obróbki r´cznej
lub maszynowej, na p∏aszczyênie brze˝nej deski szerokiej plat-
ki – p∏askiej lub skoÊnej. Termin ten pochodzi od nazwy stru-
ga – kàtnika platkowego (niem. Plattbank). Wed∏ug J. Heuri-
cha (1882) narz´dzia tego u˝ywano „do wyrabiania ukoÊnie
pochy∏ych platek naoko∏o wype∏nieƒ (filungów) drzwiowych,
Êciennych i t.p. Za pomocà niego wyrabia si´ od razu wysokoÊç
zag∏´bienia platy, jej szerokoÊç i spadek”. Wystruganie platki
na wszystkich obrze˝ach p∏yciny tworzy Êrodkiem tzw. lustro,
stàd u˝ywa si´ te˝ okreÊlenia – p∏yciny z lustrem. Platà, platkà
(d. polskie – listewka) nazywano tak˝e bardzo wàskie p∏asz-
czyzny, b´dàce cz´Êcià wielocz∏onowego profilu, znajdujàce si´
na kraw´dzi w formie uskoku prostopad∏ego przyleg∏ego do
profilu bàdê rozdzielajàce jego cz´Êci, np. pó∏wa∏ek od wkl´ski.
Z kolei F. KuÊmierski (1916) podaje na okreÊlenie s∏ów „plato-
wanie” i „platka” ich polskie odpowiedniki – „zaw´˝anie p∏y-
cin” i „p∏ytka”, a strug do obróbki p∏ycin i wyg∏adzania wr´-
gów nazywa p∏ytkownikiem (Platubel, od niem. Plathobel);
J. Heurich, jw., s. 86, il. 54, 55, 58; F. KuÊmierski, jw., s. 178,
184, 187. W zwiàzku z powy˝szym za platowane (okreÊlenie
podstawowe) zostajà uznane tylko te deski szalunkowe, w któ-
rych szeroka platka, zarówno pozioma (np. il. 14:2, 12), jak
i skoÊna (pochy∏a, il. 13:2, 14:6), jest wci´ta w g∏àb deski
i oddzielona od p∏aszczyzny profilem (teoretycznie móg∏by to
byç tak˝e jakikolwiek inny element poÊredni, np. uskok pros-
topad∏y). Nie zaliczajà si´ wi´c do desek platowanych wszys-
tkie te, w których szeroka faza ∏àczy si´ bezpoÊrednio
z p∏aszczyznà (il. 14:1, 3). W opisie b´dzie tylko podkreÊlona,
oprócz zaznaczenia grupy, do której nale˝y, du˝a szerokoÊç
fazy i miejsce jej ukszta∏towania, np. szalówka z profilem si-
mowym i szerokà fazà przechodzàcà w wypust na drugiej kra-
w´dzi (il. 14:1).
15. Datowanie obiektów XIX-wiecznych w oparciu o: Plan
willi po∏o˝onych przy stacyi Otwock, (w:) E. Diehl, Wille
w Otwocku i warunki pobytu tam˝e, Warszawa 1893; Prze-
wodnik po Otwocku i okolicach, Warszawa 1906; B. Chmie-
larska-¸oÊ, E. Pop∏awska-Buka∏o, E. Pusto∏a-Koz∏owska, Ka-
talog obiektów zwiàzanych z historià centrum Otwocka, „Ma-
zowsze”, 1994, nr 2(3), s. 13-20; B. Matysiak, Spacerkiem po
otwockich ulicach, Otwock 2002; materia∏y archiwalne ze zbio-
rów prywatnych, m.in. p. Macieja Âwierczyƒskiego, Urz´du
Miasta Józefowa oraz APmW/o.O (zespó∏ Akta miasta
Otwocka i Akta gminy Letnisko-Falenica). Wykorzystano rów-
nie˝ informacje przekazane przez lokatorów.
16. U˝ywa si´ tak˝e okreÊlenia „wr´g” – pochodzàcego z ter-
minologii stolarskiej.
17. Datowanie za: B. Chmielarska-¸oÊ, E. Pop∏awska-Buka∏o,
E. Pusto∏a-Koz∏owska, jw., s. 13, 19.
18. Tak˝e zabudowania d. pensjonatu z oko∏o 1910 r. – War-
szawa-RadoÊç, ul. Garncarska 19 i 23 oraz domy z ul. Wy-
szyƒskiego 2 (ok. 1913 r.) i 11 w Józefowie i z ul. Mickiewicza
16, 25, 31 i 35 w Otwocku-Âwidrze.
19. E. Diehl, jw., plan.
20. Terminologia za: J. Tajchman, Stropy drewniane w Polsce.

Propozycja systematyki, Warszawa 1989, s. 15, 16, ryc. 25, 26.
21. Poprawny monta˝ szalówek w uk∏adzie skoÊnym, ∏àczo-
nych na wràb, wymaga∏ jednoczesnego spe∏nienia dwóch wa-
runków: zgrania zarysu profili desek stykajàcych si´ pod kà-
tem oraz ustawienia desek wypustem do góry w celu ochrony
Êciany przed wnikaniem wody opadowej pod poszycie.
W uk∏adach szalunku w romby, komponowanych w oparciu
o deski tworzàce asymetryczne motywy dekoracyjne, niemo˝-
liwe jest ca∏kowite spe∏nienie tych wymagaƒ. Zawsze tylko
po∏owa desek b´dzie zwrócona wypustem do góry przy jedno-
czesnym zgraniu profili albo profile szalówek na styku dwóch
przeciwleg∏ych naro˝ników rombu b´dà zgrane tylko w po-
∏owie, jeÊli wszystkie deski rombu b´dà zwrócone wypustem do
góry.
22. Drugà kondygnacj´ nadbudowano najprawdopodobniej
w 1929 r. (Projekt nadbudowy pi´tra…, APmW/o.O, sygn.
29/29).
23. Cechy te zosta∏y zobrazowane na il. 13 i 14 oznaczeniem
graficznym odpowiednim dla przekroju poprzecznego drewna,
które imituje przyrosty roczne.
24. Materia∏em wyjÊciowym do produkcji szalówek by∏a tarci-
ca o gruboÊciach 1 cal i 11/4 cala. Obróbce maszynowej za po-
mocà obrabiarek do drewna (sporadycznie wykonywanej na-
rz´dziami r´cznymi), nadajàcej desce ostatecznà szerokoÊç,
gruboÊç i g∏adkoÊç prawej strony deski oraz przygotowujàcej
powierzchnie bazowe dla ozdobnego kszta∏towania kraw´dzi,
wr´bów, poddawano tylko powierzchnie boczne i powierzchni´
zewn´trznà. Strona lewa deski nie by∏a wyrównywana, dzi´ki
czemu zachowywa∏a Êlady wczeÊniejszego przetarcia.
25. W budynku mieszkalnym przy ul. Orlej 1 w Otwocku sze-
rokoÊci szalówek o profilu simowym zawierajà si´ w granicach
od 14 do 24 cm, z przewagà tych szerszych.
26. W willi „Milanówka” ma ona tylko 14 cm szerokoÊci (il. 3).
27. Wykorzystywano deski tartaczne o gruboÊci 3/4 cala.
28. U˝ywano tak˝e szalówki szerszej. W willi „Kaprys” z 1934 r.
(Józefów, ul. Pi∏sudskiego 120) deski z profilem simowym ma-
jà szerokoÊç do 22 cm, a gruboÊç ok. 2,6 cm. Sà to jednak
przyk∏ady, zw∏aszcza w odniesieniu do szalówek z profilem
simowym i tak szerokich, odosobnione.
29. Pewnym utrudnieniem w poprawnym odczytaniu historii
budowlanej obiektu w oparciu o analiz´ desek szalunkowych
jest fakt wykorzystywania, zarówno do remontów, jak i prze-
budowy, materia∏u rozbiórkowego pochodzàcego z obiektów
starszych. W budynku przy ul. Pi∏sudskiego 108 w Józefowie,
wzniesionym w pocz. 1. çw. XX w., do szalowania pi´tra, nad-
budowanego w latach 30., u˝yto oprócz nowej szalówki (z pro-
filem pó∏wa∏kowym i obustronnà fazà, o szerokoÊci ok. 13,5 cm)
starych desek o profilu simowym, w wariantach z platkà i bez
oraz z szerokà fazà.
30. Ozdobne deskowanie to tylko jeden z wielu elementów,
który w zabytkoznawczej analizie wartoÊciujàcej powinien byç
oceniany w celu sformu∏owania postulatów i wniosków. Wiele
zagadnieƒ, z jakimi stykamy si´, badajàc zabytkowà architek-
tur´ drewnianà, jak zagro˝enie po˝arami, oddzia∏ywanie czyn-
ników biotycznych, przebudowa czy adaptacja wn´trz, wià˝e
si´ z problematykà ochrony i konserwacji dekoracyjnego sza-
lunku. Problemy te, m.in. ze wzgl´du na ich uwarunkowania
historyczne, spo∏eczne, ekonomiczne czy prawne, a tak˝e dla
pokazania skali zagro˝eƒ, powinny byç omawiane w odniesie-
niu do ca∏ej struktury budynku, a nawet zespo∏u budynków,
a nie wycinkowo na tle jednego elementu. Pe∏nà problematyk´
konserwatorskà dla zabytków architektury, tak˝e drewnianej,
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teorie

23. Warszawa-RadoÊç, ul. Patriotów 173, dom letniskowy, ok. 1930 r. Widok z zachodu. Materia∏ izolacyjny po∏o˝ony na orygi-
nalne deskowanie pokrywa nowy szalunek, powtarzajàcy pierwotny uk∏ad w Êcianie oraz profil i szerokoÊç szalówki (tj. wzór
z il. 14:18). Zastosowana metoda docieplenia, zwi´kszajàca gruboÊç Êcian od zewnàtrz, spowodowa∏a wycofanie p∏aszczyzny okien
w stosunku do lica Êciany. Podczas remontu wymieniono m.in. okna, usuni´to okiennice, oszalowano i przeszklono wszystkie cztery
werandy oraz dodano lukarny, 2008 r.
23. Warszawa-RadoÊç, 173. Patriotów Street, summerhouse, about 1930. View from the west. Insulation material placed on the
original boarding covers the new boarding, which repeats the original arrangement of the walls as well as the boards’ mould and
width (i.e. pattern from fig. 14:18). The applied method involved additional insulation which widened the walls from the outside,
causing the windows to withdraw in relation to the face of the wall. The repair involved, i.a. an exchanging all the windows, remov-
ing the shutters, boarding all four verandas, which were granted new glass walls, and adding lucarnes, 2008.

przedstawi∏ J. Tajchman w artykule Czynniki warunkujàce
i kszta∏tujàce ochron´ i konserwacj´ zabytków architektury,
(w:) Architectura et historia. Studia Mariano Arszynski septua-
genario dedicata, Toruƒ 1999, s. 363-385.
31. W ramach tego zabiegu poprawia si´ tak˝e izolacyjnoÊç
stolarki otworowej oraz stropów i dachu; A. Machalski, Ter-
morenowacja budynków, http://solidnydom.pl/technika/334 _
termorenowacja_budynkow.htm
32. Sezon ten trwa∏ od 1 maja do koƒca wrzeÊnia.
33. W konstrukcji tej deskowanie wewn´trzne pokrywa∏ za-
wsze tynk na macie trzcinowej. Niekiedy z drugiej jego strony
przybijano pap´ smo∏owanà. Standardem by∏y okna pojedyn-
cze ze skrzyd∏ami letnimi, dodatkowo zabezpieczane okienni-
cami, które z chwilà przystosowania domów letniskowych do
ca∏orocznego zamieszkiwania uzupe∏niano o skrzyd∏a zimowe.
Proces termomodernizacji tego budownictwa zaczà∏ si´ dopiero
po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej, a rozpocz´∏a go moderni-
zacja okien. WczeÊniej, na niewielkà skal´, wiàza∏ si´ z prze-
kszta∏caniem domów letniskowych w pensjonaty.

34. System posiada w zestawie ruszt wype∏niony termoizolacjà,
wiatroizolacj´, listwy dystansowe pod dekoracyjne wykoƒcze-
nie, które jednoczeÊnie tworzà szczelin´ wentylujàcà, a tak˝e
montowanà od wn´trza budynku paraizolacj´ i p∏yty gipsowo-
kartonowe. W przypadku rezygnacji z monta˝u paraizolacji od
Êrodka, foli´ zak∏ada si´ pod termoizolacj´, a Êciank´ dociepla-
jàcà ustawia si´ w kilkucentymetrowym oddaleniu od Êciany
w∏aÊciwej, opierajàc na listwach dystansowych mocowanych
pionowo do starego szalunku. Szczelina jest wentylowana przez
otwory wykonane w Êcianie, którymi jest po∏àczona z wn´trzem
budynku. Przy sprawnej wentylacji rozwiàzanie to umo˝liwia
oddychanie Êciany i zapobiega kondensacji pary wodnej w prze-
grodzie i warstwie izolacyjnej. Zob.: P. Dominiak, Ca∏oroczne
letnisko. Ocieplenie od zewnàtrz starego domu drewnianego,
„Murator”, 2005, nr 4, s. 53-55 (numer specjalny pt. Ciep∏y
i suchy dom); M. Majkowska, P. Laskowski, Sucho i lekko,
„Murator”, 2005, nr 12, s. 94-98; Z. Mielczarek, Nowoczesne
konstrukcje w budownictwie ogólnym, Warszawa 2001, s. 461,
462; W. Nitka, Najcz´stsze pytania o dom z bali, „Murator”,
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2006, nr 12, s. 45-48; A. Machalski, jw. Podstawowym mate-
ria∏em termoizolacyjnym stosowanym w tej metodzie jest we∏-
na mineralna (A). Wykorzystuje si´ tak˝e we∏n´ celulozowà.
W przeprowadzonym wg koncepcji Dariusza Âmiechowskiego
zabiegu docieplenia zewn´trznego Êcian z u˝yciem w∏óknocelu-
lozy system docieplajàcy sk∏ada∏ si´ tylko z drewnianego rusz-
tu, który wype∏niono celulozà (metoda „na mokro”), wiatro-
izolacji dla ochrony w∏ókniny przed zawilgoceniem wodà opa-
dowà oraz nowej drewnianej oblicówki na listwach dystanso-
wych (B). Producenci we∏ny celulozowej nie zalecajà stosowa-
nia paraizolacji (C). Zob.: (A) Z. Dylàg, We∏na mineralna,
http://solidnydom.pl/cv_354_8994,welna_mineralna.htm;
W. Zapke, Materia∏y do izolacji termicznych, http://solidny
dom.pl/cv_333_8973,materialy_do_izolacji_termicznych.htm;
(B) D. Âmiechowski, Renowacja drewnianego domu, „Mura-
tor”, 2006, nr 11, s. 90-94; (C) Rzek∏ Bóg do malarza Styki:
„Ty mnie nie maluj na kolanach, Ty mnie maluj dobrze”,
„Ecclesia”, 2008, nr 1, s. 36-37.
35. W panelach PVC firmy GAMRAT rozcz∏onkowaniem po-
wierzchni jest platka.
36. Nale˝y dodaç, ˝e zak∏ady stolarskie dysponujà parkiem
maszynowym i narz´dziami pozwalajàcymi na wykonanie
ka˝dego wzoru szalówek z zaprezentowanych na il. 13 i 14.
Problemem mo˝e byç tylko pozyskanie odpowiedniej tarcicy na
deski, zw∏aszcza bardzo szerokie.
37. W ograniczonym zakresie stosowane by∏y, od koƒca lat 20.
XX w., okna oÊcie˝nicowe o skrzyd∏ach podÊlemienia otwiera-
nych jak w oknie pó∏skrzynkowym – do Êrodka. Terminologia
za: J. Tajchman, Stolarka okienna. S∏ownik terminologiczny
architektury, Warszawa 1993.
38. W. Nitka, jw.; A. T. Papliƒski, R. Murat, Klub mi∏oÊników
Bala, „Murator”, 2006, nr 12, s. 40-42; T. Lipski, Ocieplanie
Êcian, http://www.budujemydom.pl/component/option,com_

content/task,specialblogcategory/act,view/id,795/Itemid,38/

39. P∏yty klimatyczne na bazie silikatu wapiennego wyst´pujà
pod nazwami handlowymi RENOVARIO lub CALSITHERM.

40. (bu), Adaptacja domu z bali, „Murator”, 1996, nr 9,
s. 170; A. Krajewski, B. Ufnalewski, Uszczelnienie Êcian z bali,
„Murator”, 1997, nr 3, s. 139.

41. P. Dominiak, Wewn´trzna otulina. Ocieplenie w starym
domu od Êrodka, „Murator”, 2005, nr 4, s. 56 (numer specjal-
ny pt. Ciep∏y i suchy dom); T. Lipski, jw.

42. T. Dàbrowski, Docieplenie Êcian od wewnàtrz, http://
www.e-izolacje.pl/docieplanie_budynkow,2132.htm

43. J. Sowa, Niew∏aÊciwa wentylacja, cz. III, „Murator”, 1997,
nr 11, s. 118, 119.

44. P∏yty klimatyczne, „Murator”, 2005, nr 5, s. 22; A. Cho-
micka, Ocieplenie od Êrodka bez ryzyka, „Dziennik Ba∏tycki”,
8 maja 2007 r.; T. Dàbrowski, Ocieplenie od Êrodka bez ryzy-
ka, http://www.e-izolacje.pl/temat_miesiaca_archiwum,2242.
htm; mm, Ocieplenie od wewnàtrz, http://www.murator.pl

45. A. Tempczyk, Thermofloc – docieplenie z celulozy, http://
www.e-izolacje.pl/docieplanie_budynkow,1884.htm; J. Sawi-
cki, Celulozowe izolacje termiczne, cz. II, http://www.izola-
cje.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=50
&Itemid=26; W. Zapke, Materia∏ izolacyjny z w∏ókna celulo-
zowego, http://solidnydom.pl/technika/349_material_izola-
cyjny_z_wlokna_celulozowego.htm; Rzek∏ Bóg do malarza Sty-
ki…, jw., s. 37.

46. W ten sposób docieplono Êciany domu w konstrukcji ry-
glowej, znajdujàcego si´ w Muzeum Sztuki Ludowej w W´go-
rzewie.

47. P. Dominiak, Âciany szachulcowe, „Murator”, 2005, nr 4,
s. 53 (numer specjalny pt. Ciep∏y i suchy dom).

The article presents the outcome of an analysis
of decorative boarding in buildings originating

from 1881-1939, with special attention paid to the
applied composition solutions, board patterns and
the basic sizes of the boards’ cross-section – width
and thickness. The author also determined the
period of the occurrence of particular solutions and
the degree of their popularity.

Decorative boarding in architecture from the
region on the Âwider featured vertical, horizontal
and diagonal patterns, as well as mixed arrange-
ments with the boards following assorted direc-
tions. The vertical pattern was used rarely, mainly
in the nineteenth century. Horizontal and mixed
(basic) patterns were encountered in all periods,
but a variant of the mixed arrangement with a her-
ringbone or rhomboidal pattern took place only in
the 1920s and 1930s. The examined technique
resorted to more than ten variants of moulded and

moulded-canted boards as well as canted boards.
The edges were decorated with simple or half-
round moulding, with the former appearing up to
about 1910, parallel with the half-round moulding
solutions. Subsequently, they were used only spor-
adically, and were replaced by half-round mould-
ing. Canted boards occurred only in the nineteenth
century. Studies of the width and thickness of both
types of boards indicate that in the nineteenth cen-
tury and the early twentieth century their charac-
teristic features included larger cross-sections than
in the 1920s and 1930s. The obtained results also
demonstrate the usefulness of an analysis of deco-
rative boarding for the process of dating.

Owing to the considerable historical and
aesthetic assets of the boarding (elevation board-
ing, the board patterns and widths) this element
of wooden architecture certainly deserves to be
protected.

THE SIGNIFICANCE OF DECORATIVE BOARDING IN THE PERIODISATION OF WOODEN
ARCHITECTURE IN THE OTWOCK REGION. RESEARCH AND CONSERVATION


