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Rzeczowo i system atycznie zebrane przy
kłady pokazały uszkodzenia m echaniczne, 
spowodowane nieum iejętnym  obchodze
niem się, niewłaściw ą ekspozycją w ystaw o
wą, przestrzeleniem  pociskami, rozdar
ciem, zmięciem papieru  lub zabrudzeniem , 
jak  też uszkodzenia w yw ołane działaniem 
prom ieni słonecznych, zawilgoceniem, 
wpływem szkodliwego działania m ateria
łów sąsiadujących z zabytkam i (np. żela
zo), a przede wszystkim  owadów oraz 
grzybów i pleśni (ryc. 226).

Pleśnie, których liczba sięga ponad 300 
gatunków, przedstaw iono na kilkudziesię
ciu przykładach hodowli zgubnego działa
nia ich n a  papier oraz zachowywania się 
ich pod wpływem  niektórych środków 
chemicznych. Zdjęcia m ikrofotograficzne 
(w powiększeniu do 400 razy) ukazujące 
pleśnie, zw racają uwagę na niebezpieczną 
florę zbiorów i na  kierunek koniecznych 
badań. Pokaz zniszczeń objął też inne m a
teriały: skórę opraw , wełnę zakładek,
wosk pieczęci, tusz i farbę drukarską.

Na tle  przykładowego pokazu jakże ubo
go w ygląda w kład prac zabezpieczających 
zbiory przed dalszym niszczeniem: ilu s tru 
je go fotografia jedynego klosza dezyn- 
sekcyjnego wprowadzonego do tępienia 
owadów przez A rchiw um  Główne. P ra 
cownia K onserw acji Zabytków  G rafiki 
prowadzona przez prof. L enarta  zaspaka
ja także niew ielką część potrzeb.

S tarannie dobrany był dział b ibliogra
ficzny pokazu, dający przegląd najw aż
niejszych prac ostatniego .stulecia od n a j
starszej pozycji niem ieckiej z r. 1853 po
przez publikacje w  języku rosyjskim , nie
mieckim, angielskim, włoskim, francuskim  
do bogatych w ydaw nictw  włoskiego In sty 
tu tu  Patologii Książki oraz ostatniej pu 
b likacji znakomitego specjalisty P lender- 
leitha. P rzekład jednej z rozpraw  h indu
skich świadczący o dużym zainteresow aniu 
konserw acją papieru  i wysokm poziomie 
prac z tego zakresu w Indiach wystawiono 
w reprodukcji fotograficznej. Dorobek pol
ski n a  tym  tle okazał się niepokojąco 
ubogi.

W drugiej sali znalazły się przykłady 
w spaniałych prac konserw atorskich ry 
sunków  i rycin przeprowadzonych w  p ra 
cowni B. L enarta w  wymownym zestaw ie
niu obiektu po konserw acji z fotografią 
jego stanu  przed konserw acją.

O statnim  elem entem  pokazu był p rzy
kładow y montaż grafiki zabytkow ej t. zw. 
„m ontaż suchy“ opracowany przez prof.
В. Lenarta.

Pokaz zniszczeń i konserw acji zabytków  
rękopisów, druków  i grafiki zorganizow a
ny jakby  na m arginesie dni książki i p ra 
sy oraz zam ykający szereg im prez z tego 
zakresu  w  roku 1952 dzięki w łaściw em u 
doborowi eksponatów  przem ówił obrazowo 
nie tylko do specjalistów  i pracow ników  
licznych zbiorów polskich ale także do 
każdego czytającego dziś książkę i gazetę.
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WYNIK JEDNEJ LU STRACJI

P odjęta z inicjatyw y W ydziału Zabytków  
Ruchomych Zarządu Ochrony i K onserw a
cji Zabytków  oraz W arszawskiego Tow a
rzystw a Numizmatycznego akcja kontroli 
w  punktach skupu złomu srebrnego i zło
tego uwieńczona została już w  pierwszym  
dniu dużym sukcesem.

W izja w dniu 19 kw ietnia b. r. w  m a
gazynie C entrali Jub ilersk ie j w W arsza
w ie przy ul. Dobrej 12, dokonana w  obec
ności przedstaw icieli Centrali, u jaw niła 
k ilkadziesiąt przedm iotów  o charak terze 
zabytkowym , w  tym  dwa srebrne złocone 
kielichy pochodzące z początku i z końca 
XVI stulecia, w  stanie uszkodzonym.

Na szczególną uwagę zasługuje srebrny 
złocony kielich (ryc. 228)'w ykonany przez 
nieujaw nionego dotychczas nigdzie zło tn i
ka B artłom ieja z Konina i przez niego 
sygnowany.

Kielich ten odznacza się pięknym  ksz ta ł
tem, delikatnym  ornam entem  i rysunkiem -

Ryc. 228. Medal srebrny Zygm unta III-go.



Ryc. 229. Kielich gotycki — roboty 
B artłom ieja z Konina

Składa się on z w ysm ukłej gładkiej czary 
okolonej u podstawy ażurową gotycką ko
ronką, z trzonu złożonego z dwuch kon
dygnacji cienkich filigranowych kolum ie
nek rozdzielonych 6-ma kw adratow ym i 
paletam i ustaw ionym i skośnie, oraz z cy
zelowanej podstawy w  postaci rozety.

Na każdej z 6-ciu palet umieszczono 
sakralne inicjały bądź pojedyncze litery : 
IHS - M - A - R - I - A .  Całość mierzy 
21,5 cm wysokości, w  tym  trzon 12,8 cm, 
szerokość podstawy wynosi 13,3X13,3 cm.

Kielich ten waży 48,9 dkg i posiada w e
w nątrz na otoku podstawy ry tą  legendę: 
(D)EO : OPTIMO : MAXIMO : BARTHO- 
LOMEO : E KONIN : CONSTRVXIT : 1536

Uszkodzony, składany był w  punkcie 
skupu C entrali Jubilerskiej (MHD) p a r tia 
mi w różnych odstępach czasu w ciągu 
paru  tygodni Oddzielnie nadeszła czara, 
oddzielnie trzon i podstawa.

Dzięki obyw atelskiej postaw ie praco
wnicy C entrali ob. J. K unickiej ocalał on 
narów ni z kielichem  drugim  z r. 1598 róvr- 
nież uszkodzonym, jak i tra fił do m agazynu 
w podobny sposób w drodze skupu  złomu 
srebrnego przez punkty  usługow e MHD, 
pracujące na  w arunkach procentow ych dla 
C entrali Jubilerskiej i trak tu jące  zabytki 
jako surowiec.

Przy tych oględzinach stw ierdzono nie
właściwy sposób badania w artości stopu 
srebra (cięcie lub łam anie ryc. 227).

J. Szymoński

WYSTAWA WROCŁAWSKA „ROZKW IT
BAROKU ŚLĄSKIEGO 1650 — 1750“

W ystaw a ta, o tw arta  w m aju  b. r. na 
czas do końca września, została zorganizo
w ana przez podpisanego w  Bibliotece Uni
w ersyteckiej W rocławskiej (ul. Szajnochy 
10 II p.). Podstaw ą jej był założony tu 
indeks ikonograficzny Silesiaków obejm u
jący już przeszło pięć tysięcy kart.

Cel jej jest potrójny: społeczny, nauko
wy i konserw atorski. Chodzi o rozszerza
nie i pogłębianie wiedzy najszerszych sfer 
społecznych w  spraw ach k u ltu ry  um ysło
wej i m aterialnej za pomocą organizow a
nych w ystaw  zm iennych a dalej o do
starczenie pracownikom  naukow ym  Ś lą
ska i całej Poolski zwłaszcza zaś m ło
dzieży szkolnej, uniw ersyteckiej, politech
nicznej i szkół artystycznych, przeglądu 
znakom itych dóbr artystycznych tej bo
gatej w zabytki dzielnicy; w reszcie o do- 
pomożenie władzom konserw atorskim  
w przygotow aniu kadr „Społecznych opie
kunów zabytków “. Bez ofiarnej i chętnej 
ich pomocy nie jest możliwe, aby władze 
konserw atorskie wkroczyły zawczasu, we 
wszystkich w ypadkach, w k tórych drogo
cenne zabytki, niezwykle liczne na Śląsku, 
są zagrożone.

Dlaczego w  cyklu przewidzianych dal
szych wystaw , w ybrało się „na pierwszy 
ogień“ barok śląski? Dlaczego np. nie k la
sycyzm lub renesans? Dlatego, że zebranie 
należycie obfitego i opracowanego m ate
riału  do śląskiego renesansu zabierze jesz
cze niem ało czasu, a z barokiem  pod tym 
względem było łatw iej. Z resztą w ystawa 
w prow adza już w renesans za pomocą 
zilustrow ania najcelniejszych jego okazów 
śląskich, aby uprzytom nić z czego następ
na doba wyszła, o ile z uprzedniej korzy
stała, o ile była ew olucyjnie dalszym jej 
ciągiem, względnie naw rotem  do jej ten-


