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nywanych prac. W Polsce od niedaw
na stosowany jest nowy materiał izo
lacyjny w postaci wodnej dyspersji 
asfaltowo-gumowej, występujący w 
handlu pod nazwami: Bitgum, Gum
bit, Torgum. Materiał ten ma wiele 
zalet. Nie zawiera lotnych i palnych 
rozpuszczalników, a przede wszystkim 
można go nanosić na podłoża o do
wolnej wilgotności.

14. Ł. Ł o s o s  (Czechosłowacja) — re
ferat pt. Materiały do konserwacji ma
larstwa.

Autor omówił metody i środki do kon
serwacji malarstwa, głównie dublowa
nia. Stosowanie ich uzależnione jest 
od techniki malarskiej. Autor odrzuca 
karuk i inne kleje pochodzenia biał
kowego, które w niekorzystnych warun
kach mogą stać się pożywką dla ple
śni. Stosuje wosk z żywicami, Beve 
371 oraz żywice akrylowe.
Wobec dużego zainteresowania uczest

ników narady omawianą tematyką po
parto propozycję strony radzieckiej, 
aby rozpatrzyć możliwość systematycz

nego przeprowadzania podobnych 
spotkań w innych krajach uczestniczą
cych w pracach Grupy Roboczej. U
czestnicy narady zalecili też opubliko
wanie w Warszawie najważniejszych 
i najbardziej aktualnych referatów.

Odpowiedzialnością za zgromadzenie, 
przygotowanie i przekazanie informa
cji obarczono organizatora spotka
nia — Związek Radziecki.

Jerzy Kehl
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Organizatorem międzynarodowej na
rady Komisji VIII ds. Konserwacji Dre
wna i Budownictwa Drewnianego w 
ramach prac. Grupy Roboczej, która 
odbyła się w dniach 24-29 listopada 
1986 r., była Niemiecka Republika De
mokratyczna. Specjaliści z Bułgarskiej 
Republiki Ludowej (koordynatorzy te
matu), Węgierskiej Republiki Ludowej, 
Polski, Związku Radzieckiego i Cze
chosłowacji oraz gospodarze narady 
spotkali się w Wiepersdorfie. Uczestni
cy wysłuchali 13 referatów i komuni
katów dotyczących prac badawczych 
prowadzonych w laboratoriach krajów 
należących do organizacji. Jedną z 
ciekawszych prac podjętych przez Ko
misję było opracowanie specjalistycz
nego słownika terminologicznego, któ
ry przygotowała strona bułgarska. Ma
teriał ten zostanie przedłożony uczest
nikom kolejnej narady.

Przedmiotem dyskusji w czasie obrad 
były takie zagadnienia jak: badania i 
konserwacja zabytkowych elementów 
drewnianych usytuowanych pod gołym 
niebem i w rezerwatach architektury, 
badania i ulepszanie wyposażenia do 
konserwacji drewna, profilaktyki i o
chrony przed czynnikami klimatyczny
mi, do stabilizacji oraz barwienia i 
zabiegów antystatycznych.
Strona polska przedstawiła przegląd 
aktualnych zagadnień związanych z 
badaniami prowadzonymi w Polsce w 
zakresie drewna zabytkowego, wydo
bywaniem i konserwacją drewna ar
cheologicznego i problemami uzupeł
niania ubytków w drewnianych obiek
tach w skansenach.
Ze strony polskiej w naradzie wzięli 
udział mgr Irena Górska -  Oddział 
Warszawa PP PKZ, dr Andrzej Chrza
nowski — Oddział Badań i Konserwa

cji PP PKZ oraz prof, dr hab. Jerzy 
Ważny — Akademia Rolnicza SGGW.

W czasie wycieczki, jaką zorganizo
wali gospodarze narady, jej uczestni
cy mogli zapoznać się z najciekaw
szymi obiektami drewnianej architektu
ry zabytkowej na terenie Jiiteborga i 
okolic. Wzięli też udział w pokazie 
impreąnacji konstrukcji drewnianych o 
układzie pionowym wykonanej za po
mocą środków pieniących. Gościom 
zagranicznym została również zapre
zentowana wystawa osiągnięć Instytutu 
Ochrony Zabytków w Berlinie w za
kresie konserwacji zabytkowego budo
wnictwa drewnianego.

Magdalena Gumkowska

SEMINARIUM „ARCHITEKTURA i ARCHEOLOGIA”

Zarząd Przedsiębiorstwa Państwowego 
Pracownie Konserwacji Zabytków zor
ganizował w Zwardoniu w dniach 27— 
31 stycznia 1986 r. seminarium pt. 
Architektura i archeologia. Jego ce
lem było stworzenie możliwości wy
miany poglądów i doświadczeń wią
żących się z problematyką badań ar
cheologicznych obiektów architektu
ry.
Program seminarium podzielono na 5 
grup tematycznych. W grupie pierw
szej Archeologia w poznaniu architek
tury zaprezentowano trzy referaty — 
archeologa, architekta i historyka 
sztuki (doc. dr hab. Tadeusz Poklew- 
ski — Możliwości poznawcze archeolo
gii w badaniach architektury. Ocena 
archeologa, dr hab. arch. Maria Bry- 
kowska — Badania zabytków architek
tury, dr Lech Krzyżanowski — Możli
wości poznawcze archeologii w bada
niach architektury. Ocena historyka 
sztuki), a w grupie drugiej Źródła i 
material archeologiczny —  dwa refe
raty (prof. hab. dr Andrzej Wyrobisz — 
Źródła pisane w badaniach nad za

bytkami architektury, mgr Tadeusz 
Nawrolski -  Uwagi na temat przydat
ności materiału archeologicznego w 
badaniach zabytków architektury). 
Problemy badań zespołów architekto
nicznych to kolejna grupa tematów. 
W wygłoszonych referatach (mgr Eli
giusz Dworaczyński — Archeologia ze
społu architektonicznego na przykła
dzie urządzeń obronnych Małopol
skich, mgr Włodzimierz Peld — Meto
da badań ratowniczych zespołów ar
chitektury na przykładzie miast Ma
zowsza) wykazano rangę problemu i 
konieczność kompleksowych badań ar
cheologicznych miast i zamków. Uzu
pełnieniem tych referatów była obszer
na wypowiedź w dyskusji mgr Bogu
sława Krasnowolskiego na temat przy
datności badań archeologicznych przy 
wykonywaniu studiów historyczno-urba- 
nistycznych. My / sąsiedzi to grupa re
feratów poświęconych tematyce mię
dzynarodowej (mgr Błażej Muzolf Kil
ka uwag o badaniach archeologicz
nych i współpracy z innymi dyscypli
nami na marginesie prac w Rydze, ko

ściół Sw. Jerzego, mgr Andrzej Go- 
łembnik -  Badania archeologiczne 
miast Skandynawii — doświadczenia 
norweskie, mgr arch. Marek Barań
ski — Syryjska architektura antyczna. 
Problem badań). Z dużym zaintereso
waniem uczestników seminarium spot
kały się referaty prezentujące Nowe 
kierunki i możliwości badań archeo
logicznych (dr Przemysław Urbań
czyk — Archeologiczna dokumentacja 
terenowa — rysunek, fotografia, czy 
komputer?, mgr inż. Jan Gala, Hali
na Ginter, Wiesław Nawrocki — Za
stosowanie teledetekcji w procesie 
badawczym zespołów zabytkowych, 
mgr Zdzisław Skrok — Źródło archeo
logiczne i rekonstrukcja przeszłości). 
Organizatorzy seminarium — mając 
nadzieję, że prezentowane materiały 
szybko się nie zdezaktualizują — pod
jęli decyzję o opublikowaniu w „Rocz
niku PKZ” wygłoszonych referatów 
oraz wypowiedzi w dyskusji.
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