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architektury . Je s t to problem , który zapewne pom ogą w przyszłości rozwiązać nauki 
ścisłe.

Sympozjum zakończono postanow ieniem  pow racania do tych spraw  co roku lub co 
dw a lata, gdy zaczną się prace budowlane, gdy zostanie zakończany p ro jek t arch itek
toniczny zespołu (łącznie z otoczeniem, funkcją w nętrz itp.). W ten  sposób badania 
i prace projektow e ulicy Kanoniczej s ta ją  się krajow ym  poligonem к  on serwa to r  ski m , 
ukazującym  złożoność podejm ow anych problem ów  kom pleksowych, a  także metody 
ich rozwiązywania.

Lech K rzyżanow ski

„CZASOPISMA, NARZĘDZIA, DZIEŁA” 
WYSTAWA KONSERWATORSKA W KRAKOWIE

W dniach od 13)1 m arca do i'17 kw ietnia ,19711 r. czynna była w  lokalu  Oddziału S tow a
rzyszenia H istoryków Sztuki w  K rakow ie przy R ynku  Gł. 22 w ystaw a konserw ator
ska „Czasopisma,, narzędzia, dzieła”, zorganizow ana w  oparciu o zasoby S tudium  
K onserw acji Dzieł Sztuki i Głównej Biblioteki Akadem ii Sztuk P ięknych w  K rako
wie. Po raz p ierw szy zgromadzono n a  w ystawie czasopisma polskie i zagraniczne 
od XIX  w. (z górą -50 tytułów), publikujące rozpraw y dotyczące zagadnień konser
watorskich. Pokazano również podstaw owe narzędzia używ ane przy konserw acji dzieł 
sztuki, a  sztalugow e obrazy „Sw. K atarzyny” z Cięciny i „Zdjęcia z K rzyża” z Żywca 
oraz plansze i fotografie z 'dokum entacji konserw acji tych obrazów przedstaw iały 
różne m etody stosowane przez współczesną p rak tykę konserw atorską. W ystawa 
wzbudziła zainteresow anie i przyczyniła się do popularyzacji wiedzy konserw ator
skiej. Na zakończenie w ystaw y odbyła się publiczna dyskusja. Słowo wistępne w y
głosił doc. d r W ładysław Slesiński, k tó ry  dyskusję poprowadził i podsumował. Po
tw ierdziła się potrzeba inform acji o ak tualnych  zagadnieniach konserw atorskich nie 
tylko w  środow iskach specjalistycznych, ale również w śród szerokich kręgów spo
łeczeństwa. .

Igor Trybow ski

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W KAPLICY ZAMKOWEJ 
W  LUBLINIE

W dniu 26 m arca 107(1 roku odbyła się konferencja prasow a, w  trakcie k tórej mgr 
Mieczysław KurzątkowiSki, Wojewódzki K onserw ator Zabytków w  Dublinie, udzielił 
inform acji licznie zebranym  przedstaw icielom  prasy  centralnej, lubelskiej oraz roz
głośni Polskiego Radia w  Lublinie. W spotkaniu wzięli udział przedstaw iciele Za
rządu M uzeów i Ochrony Zabytków  M inisterstw a K ultury  i Sztuki, Ośrodka D oku
m entacji Zabytków , Zarządu Pracow ni K onserw acji Zabytków  i Lubelskiego Od
działu PKZ. Uczestnicy konferencji otrzym ali powielone m ateria ły  (7 Stron), p rzy 
gotowane przez W ojewódzkiego K onserw atora Zabytków, przedstaw iające historię 
obiektu, czynniki ujem nie w pływ ające n a  s ta n  zabytku i środki niezbędne do ich 
usunięcia. P rzedstaw iono również zestaw ienie p rac wykonanych od ostatniej kon
ferencji prasow ej oraz program  prac badawiczych, projektow ych i budowlanych, k tó 
ry ma być zrealizow any w  roku 197)1 i  w latach następnych.

M inorowy ton relacji z poprzedniego posiedzenia (Ochrona Zabytków, 3/1970, s. 2331— 
234) m ożna obecnie zastąpić um iarkow anym  optymizmem. Odczucie to nie wynika 
z oceny dotychczasowych zabiegów zw iązanych bezpośrednio z kaplicą, te ostatnie 
bowiem, mim o (pewnego postępu, nie są w stanie nadrobić opóźnień w  decyzjach 
i realizacji prac, tak  charakterystycznych dla poprzedniego Okresu. Faktem , k tóry  
leży u  podstaw  oceny obecnego staniu rzeczy, jest podjęcie decyzji o (kontynuowaniu
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inw estycji na wzgórzu żarnikowym. Można mieć nadzieję, że nastąp i te raz  koordy
nacja wszystkich prac i — co najważniejsze — zostaną zaprojektowane, a następnie 
wykonane nowe instalacje wodno-kanalizacyjne. Zostanie zatem — jak  się w ydaje — 
usunięta |głów.na przyczyna zagrożenia kaplicy lubelskiej i jej malowideł — zawilgo
cenie terenu  wzgórza zaimkowego. Jednocześnie będzie kontynuow ana budow a skrzy
dła zamkowego na cele m uzealne, oraz będą realizowane prace porządkujące dzie
dziniec zamkowy i skarpę wzgórza. W  ten  sposób zdecydowanie zmniejiszy się ilość 
wody opadowej, która w siąkając w  m ury kaplicy powodowała dodatkowe zawilgo
cenie wnętrza.

Od il lipca 1970 r., kiedy odbyła się ostatnia konferencja prasow a, zastały wykonane 
następujące prace: dodatkowy dach wew nętrzny chroniący przed zaciekami (wobec 
nieszczelności'dachu ceramicznego), obróbki blacharskie na detalach architektonicz
nych i na .występach murów, rynny  i irury spustowe, oraz ocieplanie okiein na okres 
zimowy. Pomosty na  rusztowaniach w  kaplicy umożliw iają opróżnianie rynienek 
z wodą skrap la jącą się na szybach. W ten  sposób został zaham owany napływ  wody 
opadowej, co — (jak wykazały badania ekspertów  i stałe obserwacje m gr K rystyny 
Durakiewicz — już wpłynęło na zm niejszenie zawilgocenia w nętrza.

Zakończono badania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, k tóre potwierdziły od -daw
na wysuwane przypuszczenia, że jest ona n iespraw na i pow inna być zastąpiona nową. 
Opracowano pro jek t koncepcyjny okien kąplicy i p ro jek t tymczasowego odwodnie
nia powierzchni otoczenia kąplicy. Nowo przeprowadzone ekspertyzy potw ierdziły 
trafność poprzednich opracowań.

Prace w trakcie realizacji: demontaż niespraw nej sieci w odno-kanalizacyjnej, badania 
archeologiczno-architektoniczne w  pomieszczeniach zamkowych przylegających do 
kaplicy, badania wilgotności i tem peratury  we wnętrzu kąplicy oraz obserw acja 
stanu  zachowania malowideł, a taikże nadzór konstrukcyjny.

Zlecono następujące prace: kompleksową dokum entację projektow ą n a  całość prac 
pozostałych do wykonania w  budynkach zamkowych i na wzgórzu zamkowym (mię
dzy innymi n a  wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczo
w ej, urządzenia dziedzińca i korony wzgórza zamku), p ro jek t w entylacji kaplicy, p ro 
jek t techiniczno-roboczy nowych okien kąplicy (w drew nianych ramach), dodatkowe 
badania geofizyczne po Wschodniej stronie kaplicy i pod k ryp tą , badania pionowości 
m urów  kaplicy, zm iana pokrycia dachu z ceramicznego na blaszane, tymczasowe 
powierzchniowe odwodnienie otoczenia kaplicy, kontynuacja p rac przy północnym 
skrzydle zamku. ,

Przystąpiono również do opracowania zaktualizowanego kompleksowego program u 
p rac iprzy kaplicy zamkowej, niezbędnych dla całkowitego zabezpieczenia m alowideł 
ściennych i udostępnienia kaplicy zwiedzającym. Podjęcie ostatniego p u n k tu  zdaje 
się kierować spraw ę ku lepszemu. Istnieje uzasadniona potrzeba ustosunkowania się 
do wszystkich ekspertyz i w yników  badań, sform ułow ania program u wszystkich ko
niecznych prac, w którym  kaplica byłaby traktow ana jako  najważniejszy elem ent 
w skomplikowanym zespole problem ów wzgórza zam ku lubelskiego. Pracownie K on
serw acji Zabytków od daw na w skazywały :na potrzebę kompleksowego ujęcia tego 
problem u i 'jesionią 1970 r. przedstaw iły Zarządowi M uzeów i Ochrony Zabytków 
■oraz W ojewódzkiemu K onserw atorow i Zabytków w  Lublinie szkic takiego program u. 
'Dobrze się stało-, że propozycje te zostały przyjęte.

Wszystko zdaje się zatem  wskazywać na to, że zarysowały się realne perspektyw y 
poważnego postępu prac na  wzgórzu zamkowym w Lublinie. Dwa podstaw owe fak ty  
uzasadniają optymizm: fron t rdbót projektow o-budow lanych obejm ujący całe wzgó
rze oraz przygotowywanie kompleksowego program u prac związanych bezpośrednio 
z kaplicą.

M ateriały przedstaw i one n a  konferencji prasowej przekonują, że obecnie użyto wszy
stkich dostępnych sił i środków, aby przyspieszyć skuteczne zabiegi konserw atorskie. 
P rzykład kaplicy lubelskiej, k tórej stan zachowania w ynika z w yjątkow o niekorzyst
nego połączenia ujem nych czynników, -nasuwa refleksje ogóln-e na tem at metody 
konserw acji dzieł architektury. Można wskazać niem ało przykładów , w  których pro
blem y techniczne zabytkowego budynku przysłoniły ze szkodą zagadnienia wyposa
żenia w nętrza — m alowideł ściennych, szitukaterii itp. Nie należą do w yjątków  po
w ażne prace konserw atorskie przy tzw. zabytkach ruchom ych, gdy stan budynku 
n ie  gw aran tu je właściwych w arunków  po zakończeniu zabiegów. W zbyt małym
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jeszcze stopniu rozwiązuje isię te problem y w  sposób kompleksowy. Trafnie określił 
ten  m ankam ent -mgr Bolesław Bielaw ski (Ośrodek D okum entacji Zabytków), który 
w  trakcie -dyskusji lubelskiej stw ierdził: kaplica na zam ku w  Dublinie jest typowym 
przykładem  często u nas spotykanego oddzielnego trak tow an ia  konserw acji arch itek
tu ry  i znajdujących isię w  jej w nętrzu  tzw. zabytków  ruchomych, do k tórych zalicza
m y też m alarstw o ścde-nine.

K onserw ację arch itek tu ry  pojm uje się u nas często jako konserw ację jedynie sub
stancji architektonicznej, gdy tymczasem dla znajdujących isię w jej w nętrzu  zabyt
ków  zazwyczaj ważniejszy jest m ikroklim at tego w nętrza. W  przypadku kaplicy ca
łość prac -architektoniczinych pow inna być jeśli -nie podporządkowana,, to ściśle po
w iązana z najcenniejszym  elem entem  tej kaplicy, jakim  są niew ątpliw ie malowidła 
ścienne. Chodzi więc o m ikroklim at, k tó ry  oczywiście uzależniany jest -od staniu -sub
stancji architektonicznej. Przy konserw acji zarówno kaplicy jak  i znajdujących się 
w  niej m alow ideł .nie pam iętano o tej prostej współzależności, świadczy o tym  np. 
b rak  w entylacji. Przyczyny zawilgocenia-, jak  również szkodliwość betonowej szli-chty 
na sklepieniach można było przewidzieć w trakcie konserw acji w la tach ,1964—1960. 
K onserw acja kaplicy zamkowej potw ierdza zasadę: najp ierw  konserw acja architek
tu ry  z uwzględnieniem  stabilizacji optym alnych w arunków  m ikroklim atu , następnie 
konserw acja zabytków  ruchom ych, znajdujących się we w nętrzu  tej architektury.

(Lech Krzyżanow ski.

OŚRODEK ARCHITEKTURY EGIPSKIEJ 
PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKÓW

W -dniu 28 sie rpn ia r. !1971 w  G-d-ańsk-u odbyło isię otw arcie Ośrodka A rchitektury  Egip
skiej PKZ. W otw arciu i uroczystym podpisaniu aktu  erekcyjnego wziął udział w ice
m in ister k u ltu ry  i sztuki Zjednoczonej R epubliki A rabskiej prof, dr G am al Mokh-t-ar, 
wiceprzewodniczący Prezydium  WRN w Gdańsku Ł. Balcer,, przedstaw iciele władz 
m iejskich, św iata nauki, Zarządu PKZ i inni. Ośrodek zajm uje część dawnego spichrza 
„Pod Jelen iem ” (коп. X V III w.) przy ul. Grodzkiej -16, poddanego gruntow nem u re
montowi konserw atorskiem u.

Prace badaw czo-naukow e i konserwator,sk-o-rekon-strukcyjne m isji PK Z w  D eir el 
Bahari* -odbywają się w  ram ach Polskiej Stacji Archeologii Śródziem nomorskiej 
kierow anej przez -prof, d r  Kazim ierza Michałowskiego. Poza znacznym postępem  
w pracach konserw atorskich m isja PKZ zgromadziła poważny m ateria ł dokum en
tacyjny. Ośrodek pow ołany w  G dańsku będzie służył -jako pracow nia przebyw ającym  
w -kraju konserw atorom  ,po corocznym sześciomiesięcznym sezonie w Egipcie. Tu będą 
przygotowywali p ro jek ty  dalszych rozwiązań i opracowywali m ateriały  spraw ozdaw 
cze. M ateriały  te ibędą publikow ane w stałej serii wydawniczej „M ateriały i spraw o
zdania O środka A rchitek tury  Egipskiej -Pracowni K onserw acji Zabytków ”, w  w ersji 
angielskiej. Do zadań O środka należy również powiększenie specjalistycznej biblio
teki, fototeki i bogatego ijuż zbioru przezroczy oraz udostępnienie tych zbiorów zain
teresow anym  insty tucjom  i badaczom krajow ym  oraz zagranicznym . Poważnem u 
i intensyw nie rozw ijającem u isię Ośrodkowi hum anistycznem u w  G dańsku przybyła 
nowa placów ka. Będzie ona szerzyła wiedzę o polskich p racach  konserw atorskich 
i badawczych w  Egipcie podtrzym ując kon tak t z prasą, radiem , telew izją, wyższymi 
uczelniam i W ybrzeża. M inister M okhtar obiecał udzielić Ośrodkowi znacznej pomocy 
zapow iadając przekazanie do dyspozycji gdańskiej placówki w ydaw nictw , m ateria
łów -dokumentacyjnych, odlewów, kopii zabytków itp. K onserw atorzy PK Z  związani 
z Egiptem -otrzymali w łasną -placówkę, której zam ierzona działalność rokuje duże 
nadzieje. W spólnie z powołanym  jesionią г. Ш71 Polsko-EgipSkim C entrum  Sztuki 
Islam u w K airze będą obydwie -jednostki PKZ w Egipcie nie tylko rozw ijały badania 
naukow e i działalność konserw atorską, lecz -i u trw ala ły  nowe form y przyjacielskiej 
współpracy polsko-egipskiej.

Ldch K rzyżanow ski

* Zob. A. M isiorowski, Restauracja  śc iany w ieńczące j  nad III tarasem  św ią tyn i  Hatszepsut  
w  Deir el Bahari,  w  tym że num erze, (przy. red.)
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