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ranne wykonanie fug i duża liczba boga
tych kolorystycznie zacheuszków.

Bogate wyposażenie w nętrza wraz z ba
rokowym ołtarzem  głównym i stallam i

Ryc. 221. Rzut poziomy kościoła w  Trzę- 
saczu. Istn iejące resztki m urów  zalawo- 

w ane

0 formach renesansow ych zostało zniszczo
ne w  czasie katastrofy  kościoła.

Istniejące obecnie resztki m urów  m ają 
przed sobą zaledwie k ilka la t życia. K ilka 
sztormów w ystarczy, by po pięknym  go
tyckim  kościele w  Trzęsaczu nie pozo
stało śladu.

S. Konarski

RÓŻNE
OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KONSERWA
TORSKI

W dniach od 28 września do 2 paździer
n ika br. odbył się w  K rakow ie ogólno

. polski zjazd konserw atorski połączony 
z objazdem  terenow ym  po zabytkach w o
jew ództw a krakow skiego, katowickiego
1 opolskiego. Szczegółowe sprawozdanie 
z przebiegu i w yników  obrad ukaże się 
w  następnym  num erze ,.Ochrony Zabyt
ków “. Redakcja

KAFLE Z ZAMKU W OSTROROGU
W O strorogu (pow. szamotulski) na 

wzgórzu zam kowym  i w  jego bezpośred
nim  sąsiedztw ie można znaleźć liczne frag
m enty  ceram iczne, pochodzące z dawnej 
siedziby Ostrorogów. Reprodukow ane 
u łam ki są szczątkam i p ły tek  kaflowych. 
K afle  te  sta rann ie  w ypalone i pokryte 
w ielobarw ną polewą w ykazują dw a ro 
dzaje dekoracji.

Wcześniejszy (ryc. 223) czasowo operuje 
późnogotyckim  reliefowym  ornam entem  
typu  m asw erkowego, tworzącym  ozdobny, 
żółty rom b o w ew nętrznym  polu fioleto
w ym , podczas gdy pozostała powierzchnia 
k a fla  jest niebieska. Silnie w ypukłe brzeg: 
pokryw a polewa żółta i zielona. Przy jed-

Ryc. 222. K afel renesansow y odnaleziony 
na terenie zam ku w  Ostrorogu.

nej zapewne tylko kraw ędzi w ystępował 
ponadto renesansow y m otyw plastycznych 
zębów na przem ian białych i fioletowych.

Drugi, późniejszy (ryc. 222) operuje m o
tywem  w ypukłych rozet o środkowej czę-

Ryc. 223. K afel późnogotycki odnaleziony 
na teren ie zam ku w  Ostrorogu.



ści żółtej i p ła tkach  różowych, umieszczo
nych w  tle glazurow anym  na niebiesko. 
Podobnie zabarw ioną polewę posiada k ra 
wędź z tym, że zam iast niebieskiego użyto 
zieleni. .

Oba rodzaje dekoracji w skazują na wiek 
XVI. Wcześniejszy daje się zlokalizować 
w obrębie pierwszej ćw ierci stulecia i m a 
bliską analogię w  kaflach z Beneszowa l.

A. S w iech ow ska

SPRĘŻYNOWE DOCISKI (STEMPLE)
PRZY KONSERW ACJI MALARSTWA 

ŚCIENNEGO 
POMYSŁ RACJONALIZATORSKI

W ykonywanie zastrzyków  w zm acniają
cych przy konserw acji m alarstw a ścien
nego stanow i pracę podstawową, która 
niew ątpliw ie decyduje o trw ałości w yko
nyw anych robót. Od pracy tej zależy, czy 
fragm enty zniszczonego m alow idła w raz 
z tynkiem  zostaną uratow ane przed osypa
niem, czy też nie. Dobre lub  złe w ykona
nie zastrzyków  zależy jednak nie tylko od 
w praw y pracow nika i użytych m a te ria 
łów, ale i odpowiednich urządzeń i p rzy 
rządów, które u ła tw iają  w ykonanie tej 
czynności. Do dziś rozw ażaną była tylko 
spraw a doboru odpowiednich m ateriałów  
i system u w strzykiw ania odpowiedniego 
płynu pod tynk, natom iast dociskanie ty n 
ków (stemplowanie) odbywTało się syste
mem nader prym ityw nym .

Nie była to spraw a tak  isto tna przy n ie
dużych powierzchniach, stała się jednak 
poważnym problem em  przy pracach kon
serw atorskich w opactw ie w Czerwińsku, 
gdzie zarówno wyjątkowo cenny obiekt 
(m alarstwo romańskie), jak  też duże płasz
czyzny, wym agające zabezpieczenia, stały 
się przyczyną technicznych ulepszeń. Za
strzyki stosuje się do ścian w w ypadku, 
kiedy na skutek rozm aitych przyczyn tynk  
zatracił swoją przyczepność z podłożem 
i w  form ie pęcherzy, wybrzuszeń, czy k ie
szeni odchodzi od m uru. Zastrzyk polega 
na w prow adzeniu odpowiedniego płynu 
pod tynk celem ponownego połączenia go 
z podłożem.

Po w ykonaniu zastrzyku należy skaso
wać wybrzuszenia, dociskając pow ierzch
nię tynku od zewnątrz. W ykonany w  ten 
sposób zastrzyk musi pozostawać pod do
ciskiem w zupełnym  bezruchu przez k il
kudniowy okres wysychania. To w łaśnie

i A. P o d l a c h a ,  Topographie der h i
storischen und K unst-D enkm ale im  K önigrei
che Böhm en XXXV: P olitischer Bezirk B en e
schau. ryc. 63.

dociskanie tynku  było do n iedaw na spra
w ą bardzo kłopotliwą. Odbywało się ono 
w oparciu o rusztowanie, które jednocześ
nie stanowiło pomost dla pracownika.

Rusztowanie w ykonane najbardziej p ra
widłowo z silnym oparciem  o ścianę prze
ciwległą i mocnym wiązaniem  ukośnym 
zawrze ulegało drganiom  przy wchodzeniu, 
czy poruszaniu się pracownika, a tym bar
dziej w ykonywało ruchy i uginało się przy 
nacisku stempli, k tórych liczba czasami 
przekraczała cyfrę dwudziestu sztuk. Za
rządzenie budowy oddzielnego rusztow a
nia dla dokonyw ania zastrzyków pociągało 
za sobą dodatkowe koszty i nie rozwiązy
wało spraw y ostatecznie. Usuwało jedynie 
w strząsy powodowane poruszaniem  się 
pracującego, ale spraw a odsadzania rusz
tow ania od ściany przez dociski była n a 
dal nierozwiązana. N ietrudno było posta
wić k ilka stem pli ale już z chwilą prze
kroczenia cyfry 5 zaczynały się kłopoty. 
Rusztowanie odpychane przez następne 
stem ple powodowało zwolnienie (luzowa- 
nie) stem pli postawionych wcześniej, k tó
re oczywiście spadały. Trzeba więc było 
stale dobijać kliny przy wszystkich stem 
plach równocześnie, co nastręczało nie 
mało trudności. P raca była jeszcze b a r
dziej u trudniona prym ityw nym  urządze
niem stempli. S tem pel złożony z poduszki 
dociskającej ścianę, każdorazowo docina- 
nej na odpowiedni w ym iar listwy, dwóch 
klinów, a często jeszcze podkładek drew 
nianych stanow ił dość obfitą ilość części, 
które spadając mogły niejednokrotnie 
uszkodzić cenne malowidła (ryc. 225).

W prawdzie w ykonane zabezpieczenia 
chroniły ściany przed wypadkiem , jednak 
praca przy zakładaniu stempli była w iel
ce skom plikow ana i uciążliwa.

Czasami brakło  rąk  do trzym ania i pod
trzym ania różnych części składowych, 
a las stem pli zmuszał pracow nika do n ie
m al cyrkowych pozycji. Przy klinow aniu 
stem pli w partiach  dolnych łatw o było 
spowodować w strząsam i spadanie k ru 
chych tynków"'powyżej. Spadanie stempli 
mogło być powodem odsadzania tynku 
przez świeżo w ykonane zastrzyki i td. P ra 
ca szła wolno. Po dużym wysiłku nad 
trudnym  odcinkiem ściany następow ała 
kilkudniow a przerw a. Nie wolno było 
w  tym  czasie pracować na rusztowaniu. 
Tynki m usiały wysychać pod stem plam i 
w  pełnym  bezruchu. Potem  zdejmowano 
stem ple i można było wykonywać nastę
pną serię zastrzyków  na wyższym poziomie 
rusztowań. Jednak  ściana od dołu do góry


