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NISZCZENIE I KONSERWACJA CEGŁY W ZABYTKACH WENECJI —  M IĘDZYNARODOW E SY M PO ZJU M  W W ENECJI

Sympozjum odbyło się w dniach 22—24 
października 1979 r. w siedzibie Fundacji 
Cini na wyspie Św. Jerzego. Zorganizowane 
zostało przez Uniwersytet Wenecki, Cen
trum Studiów i Badań, Laboratorium Ba
dania Dynamiki Wielkich Mas i przez 
Weneckie Biuro UNESCO przy współpra
cy wielu międzynarodowych, zagranicz
nych i włoskich instytucji naukowych i kon
serwatorskich.
Przygotowano i wygłoszono 36 referatów. 
Ponad połowa z nich poświęcona była zja
wiskom przyspieszanego wietrzenia cegły, 
spowodowanego obecnością soli rozpusz
czalnych, a zwłaszcza chlorku sodowego. 
Zjawisko to w referatach traktowane było 
na ogół objawowo: rozważano raczej skut
ki niż przyczyny niszczenia; stosowano 
przeważnie fizyczne metody badawcze, 
przede wszystkim pomiary wytrzymałości 
i mikroskopię. Najwięcej natomiast no
wych informacji wyjaśniających mecha
nizm wietrzenia cegły uzyskano w bada
niach za pomocą rastrowego mikroskopu, 
elektronowego oraz analizy chemicznej 
Czynnikiem decydującym o szybkości wie
trzenia cegły jest hydroliza szkliwa, będą
cego spoiwem ceramicznego spieku cegły. 
Przedmiotem szczegółowych badań i do
kumentowania była charakterystyka k lia 
matologiczna Wenecji, zanieczyszczenia 
powietrza i w ody, zmiany pozicmu lustr, 
wody, wibracji gruntu i falowania wody- 
opadów atmosferycznych, wiatrów, zmian 
temperatury, ruchów sejsmicznych i ich 
wpływu na niszczenie zabytków. Zrefero

wano również wyniki badań nad charak
terystyką, technologią i miejscami wytwa
rzania cegły używanej w budownictwie 
w Wenecji. Rozpatrzono możliwości da
towania i identyfikacji miejsc pochodzenia 
cegły.
Kilka referatów poświęcono ocenie i okreś
laniu warunków skuteczności poszczegól
nych metod konserwacji, przy użyciu róż
nych preparatów chemicznych, zarówno 
organicznych, jak i nieorganicznych. D o  
hydrofobizacji i impregnacji wgłębnej cegły 
najbardziej polecane są obecnie produko
wane na skalę przemysłową i sprzedawane 
pod różnymi nazwami handlowymi prepa
raty oparte na żywicach silikonowych, m o
dyfikowanych estrami kwasu krzemowego, 
żywicami akrylowymi i poliwęglan owymi. 
N ow e wersje preparatów odznaczają się 
zwiększoną adhezją, odpornością na dzia
łanie światła i starzenie pod wpływem  
wilgoci i temperatury.

W metodyce impregnacji wgłębnej osiąg
nięto dalsze postępy. Przeprowadza się już 
impregnacje wgłębne partii murów in situ 
za pomocą wysoko wydajnych tłokowych 
pomp próżniowych, po uszczelnieniu im
pregnowanego fragmentu przy użyciu od
powiedniej folii plastikowej. Substancją 
impregnującą jest zazwyczaj roztwór częś
ciowo spolimeryzowanej żywicy silikono
wej w mieszaninie rozpuszczalników orga
nicznych.
Kilka referatów poświęcono metodom za
bezpieczania murów ceglanych przed za

wilgoceniem. Najbardziej wyeksponowano 
różne systemy elektroosmozy aktywnej 
i pasywnej z modyfikacjami mającymi na 
celu eliminację polaryzacji elektrod i ich 
korozji. W Wenecji prowadzone są obec
nie liczne prace konserwatorskie przez róż
ne instytucje międzynarodowe, zagraniczne 
i włoskie, m.in. w Pałacu D ożów  (sala 
Wielkiej Rady), kościołach Św. Marka,
S. Giovanni e Paolo, S. Maria Assunta 
na Torcello, klasztorach Św. Zachariasza 
i del Buora, pomniku Coleoniego, Muzeum 
Szklą na Murano. Większość zabytków we
neckich wpisanych na listę obiektów wy
magających konserwacji w trybie pilnym  
znalazła już mecenasów. Zostały w nich 
podjęte prace zabezpieczające i konserwa
torskie. Pozostało jeszcze kilkadziesiąt 
oczekujących na użytkowników, którzy 
podjęliby jak najprędzej prace rewaloryza
cyjne. Należą do nich m.in. Fort Św. A n
drzeja, Dogana da Mar, Casino M ocenigo, 
Palazzo Gritti, Palazzo Grimani, Palazzo 
Contarini del Bovolo.

Klimat dla spraw konserwacji zabytków  
weneckich bardzo się ostatnio poprawił. 
Powstały liczne fundacje włoskie i zagra
niczne, zaangażowały się żywo kompetent
ne organizacje i instytucje międzynarodo
we i włoskie. Przejawia dużą aktywność 
UNESCO  przez swoje Biuro w Wenecji. 
Odczuwa się niemal na każdym kroku jej 
inspirującą, koordynującą i organizatorską 
działalność.

Janusz Lehmann

H ISTORIA NA PLACU BUDOW Y — WYSTAWA KONSERWATORSKA W GDAŃSKU

W dniu 8 lutego 1980 r. otwarto w sali 
SARP w Gdańsku wystawę poświęconą 
pracom badawczo-konserwatorskim, pro
wadzonym na obszarze elektrowni „Żar
nowiec” , budowanej nad jeziorem o tejże 
nazwie. Uprzedzając prace budowlane, 
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, In
stytut Historii Kultury Materialnej PAN, 
Uniwersytet Gdański, PP Pracownie K on
serwacji Zabytków Oddział w Warsza
wie, a obecnie Oddział w Gdańsku, pro
wadziły od roku 1972 badania archeolo
giczne i etnograficzno-historyczne, mające 
na celu rozpoznanie naukowe i konserwa
torskie całego obszaru. Badania te dopro
wadziły do odkrycia i zinwentaryzowania 
147 stanowisk archeologicznych oraz roz
poznania i częściowego zinwentaryzowa
nia zabytkowej architektury drewnianej 
wsi, która ulec miała destrukcji w trakcie 
realizacji budowy elektrowni.

P atpnat Dyrekcji Elektrowni Wodnej

».Żarnowiec” nad pracami badawczo-kon- 
serwatorskimi datuje się od momentu jej 
powołania i stanowić może pozytywny 
przykład światłego stosunku przedstawi
cieli środowiska technicznego do kwestii 
ochrony zabytków. N ie ogranicza się on 
jedynie do czynności inwestorskich, tj. za
gwarantowania niezbędnych kwot, lecz p o 
lega na wydatnej pom ocy w każdej niemal 
dziedzinie (np. udostępnianie ciężkiego 
sprzętu), ponadto podejmowaniu i wysu
waniu inicjatyw, jak np. wykupienie naj
starszej zagrody kaszubskiej we wsi Nado- 
le —  miejsca przyszłego skansenu i stacji 
muzealnej, oraz osiemnastowiecznej chaty 
rybackiej, która znajdzie w  nim miejsce. 
Badania archeologiczno-konserwatorskie 
dały w efekcie rozpoznanie osadnictwa od 
neolitu po późne średniowiecze, szczegól
ne wyniki prac Pracowni Archeologiczno- 
Konserwatorskiej PKZ w Gdańsku uwień
czone zostały pomyślnymi odkryciami, 
m.in. popielnicy domkowej. Prezentowane

na wystawie rezultaty badań Gdańskiego 
Muzeum Archeologicznego w Gniewie po
zwoliły na uzyskanie danych do opracowań 
urbanistyczno-historycznych oraz wytycz
nych konserwatorskich.

Tlo dla przedstawionych fotogramów, re
prezentujących wysoki poziom dokumen
tacyjny a często i artystyczny, oraz poka
zanych zabytków archeologicznych stano
wiły zdjęcia z terenu budowy oraz goto
wych już urządzeń elektrowni żarnowiec
kiej, informujące o skali tego zamierzenia. 
Współorganizatorami wystawy, nad którą 
patronat objął Komitet Wojewódzki PZPR, 
były: Elektrownia Wodna „Żarnowiec” , 
Zespół Elektrociepłowni „Wybrzeże”, W o
jewódzki Konserwator Zabytków, M uze
um Archeologiczne i Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, Oddział Gdański PP PKZ  
oraz Biuro Wystaw Artystycznych w So
pocie.

Jan Gromnicki

UŻYTKOW ANIE TERENÓW CMENTARZY MIEJSKICH —  REFERENDUM  W W IEDNIU

W dniach 16— 18 marca 1980 r. odbyło się 
w Wiedniu referendum, mające na celu 
uzyskanie opinii ludności na temat paru 
istotnych i aktualnych zagadnień tego 
miasta, m.in. na temat form użytkowania 
terenów 16 niewielkich i peryferyjnych 
cmentarzy.

W 1950 r. opracowano we właściwym wy
dziale magistratu (D ie Magistratsabteilung 
43 —  Städtische Friedhofe) ogólny pers
pektywiczny plan koncepcyjny. Założeniem  
planu było zreformowanie gospodarki ist
niejącymi terenami, racjonalizacja zarządu 
i nadzoru oraz nieodzowność osiągnięcia

oszczędności finansowych. Uzyskanie ich 
przewidywano poprzez zamknięcie małych 
cmentarzy. Były one w przeszłości cmen
tarzami gminnymi niewielkich miejsco
wości przyłączonych z czasem do Wiednia, 
obecnie są prawie całkowicie zapełnione 
j nie ma możliwości ich rozwoju przestrzen
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