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M onografia dotycząca histo
rycznych więźb dachowych pol
skich kościołów jest ostatnią pu
blikacją przygotowaną przez nie
żyjącego już prof. Ryszarda Gano
wicza, kierownika Katedry M e
chaniki i Techniki Cieplnej Aka
dem ii R olniczej w Poznaniu . 
Uwzględniając intencje Autora, 
o czym pisze we wprowadzeniu 
prof. Ryszard Guzenda (obecny 
kierownik wyżej wymienionej Ka
tedry), uzupełniono ją o część przy
gotowaną przez dr. Piotra Rap- 
pa, pt. Historyczny rozwój cie
sielskich konstrukcji dachowych 
w polskich kościołach.

Pierwszą, zasadniczą część książ
ki, autorstwa Ryszarda Ganowi
cza, stanowi dziewięć rozdziałów, 
każdy poświęcony konstrukcji da
chowej innego obiektu (ośmiu 
z Polski i jednego z RFN). Są to: 
kościół benedyktynów w Lubi
niu, fara poznańska, kościół Bo
żego Ciała i kościół M ariacki 
w Krakowie, kościół p.w. św. Ka
tarzyny w Brodnicy, poznańskie 
kościoły św. Wojciecha, Bożego 
Ciała i św. Małgorzaty oraz koś
ciół pofranciszkański w Miśni 
(Meissen). Poszczególne rozdzia
ły powstały dzięki pracy wielu 
osób, w szczególności studentów 
W ydziału Technologii Drew na 
Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego w Poznaniu, któ
rzy w ramach prac magisterskich
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dokonali badań omawianych kon
strukcji dachowych. Każdy roz
dział otwiera krótka notka poda
jąca podstawowe informacje do
tyczące danego obiektu (historia, 
stan obecny) z uwzględnieniem 
architektury i danych o ewentu
alnych przebudowach. Szeroko 
i dokładnie omówiona jest drew
niana konstrukcja dachu, poparta 
wieloma schematami. Treść zamy
kają dane o wilgotności elemen
tów konstrukcyjnych, ich stanie 
zachowania, istniejących uszko
dzeniach, wykonywanych napra
wach i wzmocnieniach oraz o wy
stępujących znakach ciesielskich.

Część druga opracowana przez 
Piotra Rappa to opis ewolucji kon

strukcji dachów od najprostszych 
rozwiązań w postaci szałasów po 
wspaniałe dzieła konstrukcyjno- 
-architektoniczne oparte na wią- 
zarach krokwiowych. Obejmuje 
ona sześć rozdziałów pokazujących 
połączenia i konstrukcje ciesiel
skie, ze szczególnym uwzględnie
niem dachów nad polskimi koś
ciołami (klasyczne i modyfikowa
ne wiązania storczykowe, wiąza
nia ze słupami leżącymi).

Obie część kończą spisy litera
tury zawierające po 24 pozycje.

M onografia, k tóra pow inna 
stanowić obowiązkową lekturę 
studentów i absolwentów odpo
w iednich w ydziałów  inżynier
skich wyższych uczelni, adreso
wana jest do szerokiego kręgu od
biorców. Nie fachowcom zrozu
mienie tekstu ułatwia umieszczo
ny we wstępie pierwszej części 
niewielki słownik podstawowych 
pojęć, a w drugiej wpisanie ich 
w schematy rysunkowe łącznie ze 
wzorami sił reakcji wybranych ele
mentów konstrukcji dachowych. 
Niewątpliwym atutem są liczne 
fotografie) i rysunki, a także bar
dzo rzetelny a zarazem interesu
jący opis.

Myślę, że wśród czytelników 
i użytkowników omawianej książ
ki nie zabraknie konserwatorów 
dzieł sztuki, choćby z racji specy
fiki zawodu, w którym wymaga
na jest wiedza interdyscyplinarna.
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Sprostowanie

Uprzejmie informujemy, że pan Witold Nowik, współautor artykułu Czerwone laki w malarstwie śląskim 
Mistrza lat 1486/1487 opublikowanego w poprzednim numerze „Ochrony Zabytków” pracuje w Laboratoire 
de Recherche des M onuments Historiques w C ham ps-sur-M arne, a nie w Paryżu, jak zostało podane przy 
nazwisku Autora.
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