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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



uskokam i oddalała się od rusztow ania, co 
zmuszało do docinania coraz dłuższych li
stew  stemplowych. Rosły więc stosy zbyt 
krótkich kołków do niczego nie p rzydat
nych. W szystkie te trudności zostały usu
nięte przez w prow adzenie docisków sprę
żynowych, k tóre niew ątpliw ie zdały egza
min praktyczny. Przynoszą one dużą osz
czędność w czasie, w zużyciu m ateriału , 
jak  i w w ysiłku pracownika. Docisk sprę
żynowy ziożony jest z dwóch części, po
duszki i w łaściwego docisku. K onstrukcja 
przyrządu polega na w m ontow aniu sprę
żyny do dwóch ruchom ych części d rew 
nianych, z których jedna stanowi łożysko 
dla drugiej części ruchom ej. Sprężyna jest 
jednym  końcem um ocowana na stałe przy 
górnej skuwce łożyska drugim  zaś jest za
czepiana na odpowiedni haczyk w m onto
w any do części ruchom ej. W ten  sposób 
przyrząd może być nastaw iany na odpo
w iedni w ym iar zależny od oddalenia ru 
sztow ania od ściany. Sprężyna jest tu  n a j
w ażniejszą częścią przyrządu. Jest ona 
am ortyzatorem , k tóry  izoluje ścianę od ru 
sztowania, a jednocześnie w yw iera stały 
nacisk na ścianę. W ten sposób ruchy 
rusztow ania nie w pływ ają praw ie zupeł
nie na  czynność docisku ściany. Docisk 
sprężynowy jest bardzo łatw y w  użyciu. 
R uguje on cały szereg niepotrzebnych 
czynności, k tóre zajm owały tak  w iele cza
su pracownikowi, jak  docinanie kołków, 
k linów  i podkładek, a potem skom pliko
w ane staw ianie stem pli (ryc. 223 i 224).

Po przyłożeniu lewą ręką poduszki 
w  m iejscu wykonanego zastrzyku, p raw ą 
w ciska się sprężynowy docisk między ścia
nę i rusztow anie, oczywiście, uprzednio 
p rzyrząd nastaw iając na potrzebny w y
m iar. Przy tym  nie ma żadnej obawy, że 
poruszając się po rusztow aniu, czy staw ia-

Ryc. 225. Stem plowanie przy pomocy do
cisków sprężynowych.

Ryc. 226. Dotychczasowy sposób 
stem plowania.

jąc następne dociski spowoduje się obsu
nięcie któregoś z poprzednio wciśniętych. 
Bardzo wiele zyskuje się na czasie pracy,



Ryc. 227. Tablica z W ystawy Grafiki.

gdyż po wykonaniu zastrzyków  rusztow a
nie sta le  jes t dostępne dla pracow nika 
i nie stosuje się żadnych przerw  w  wyko
nyw aniu  dalszych czynności.

W ażne jes t również, że ilość staw ianych 
docisków może być znacznie powiększona. 
Najw ażniejszym  jednak  plusem  docisków 
sprężonych jest to, że ca  najm niej pięcio
k ro tn ie zw iększają one w ydajność pracy.

-  K. Tiunin

POKAZ ZNISZCZEŃ I . KONSERW ACJI 
ZABYTKÓW Z DZIEDZINY RĘK O PI

SÓW, DRUKÓW I GRAFIKI.
S taran iem  Zarządu Ochrony i K onser

w acji Zabytków  przy w spółpracy A rchi
w um  Głównego A kt Dawnych, Insty tu tu  
B arw ników  i Półproduktów , , Biblioteki

U niw ersytetu W arszawskiego, Muzeum 
Narodowego w  W arszawie i Pracow ni 
K onserw acji Zabytków  G rafiki zorganizo
wano i otw arto  w  dniach 23—31 m aja 
1952 pokaz zniszczeń i ochrony zabytko
wych rękopisów, druków, opraw  i grafiki 
w  M uzeum Historycznym  m. W arszawy 
w  R ynku St. M iasta 36.

Pokaz zajął dw a pokoje. W pierwszym 
w ystawiono przykłady rodzajów  chorób 
obiektów, hodowli pleśni i grzybów oraz 
lite ra tu rę  naukow ą. W pokoju drugim  po
kazano k ilka przykładów  obiektów gra
ficznych przyw róconych „do życia“, a więc 
po konserw acji, oraz wzorowy m ontaż oka
zów grafik i opracowany przez prof. Bo
naw en tu rę L enarta  dla celów w ystaw  
i przechowywania.


