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KRO N IK A

JER ZY W A Ż N Y

40 LAT W  SŁUŻBIE OCHRONY ZABYTKOWEGO DREWNA

W roku 1990 przypadła 40 rocznica po
wołania do życia pierwszej w  Polsce 
samodzielnej placówki naukowej zajmu
jącej się ochroną drewna, Zakładu 
Ochrony Drewna SGGW-AR w  Warsza
wie.
Zakład powstał jako wyodrębniona jed
nostka badawcza w  styczniu 1950 r. 
w  Instytucie Techniki Budowlanej 
w  Warszawie, pod nazwą „Zakład Myko- 
logii Budowlanej". W  1956 r. w  wyniku 
porozumienia między ówczesnymi M in i
sterstwami budownictw a Przemysłowe
go i Szkolnictwa Wyższego, został on 
przeniesiony wraz z personelem i w yp o
sażeniem do SGGW. Jako Zakład Pato
logii i Konserwacji Drewna wszedł 
w  skład Katedry Ochrony Lasu, później 
Instytutu Ochrony Lasu i Drewna. Od 
1978 r. działał jako jeden z Zakładów 
Inżynierii Materiałów Drzewnych, a od 
1981 r. jako samodzielny Zakład Ochrony 
Drewna. Organizatorem Zakładu i jego 
kierownikiem we wszystkich strukturach 
organizacyjnych był i jest autor artykułu. 
W zakładzie pracuje również prof, dr hab. 
Tadeusz W ytwer (od 1957 r.), adiunkt
- dr inż. Andrzej Kundzewicz (od 
1980 r.), st. asystent —  dr inż. Krzysztof 
Krajewski (od 1982 r.), st. specjalista
—  mgr Wanda Kotowska (od 1959 r.) 
i technik Anna Oleksiewicz (od 1985 r.). 
Pracownikami Zakładu byli także prof, dr 
hab. Andrzej Grzywacz (do 1981 r.) oraz 
dr inż. M ichał Czajnik (zm. w. 1981 r.), 
zajmujący się g łównie problematyką 
ochrony zabytków.
Zakład posiada pełne wyposażenie do 
prac m ikrobiologicznych, chemicznych 
i technologicznych w  zakresie patologii 
i konserwacji drewna oraz jedną z nielicz
nych w  Europie kolekcję czystych kultur 
mikroorganizmów, powodujących de
gradację drewna i innych materiałów, 
liczącą ok. 300 gatunków i szczepów, 
niezbędną w  nowoczesnych badaniach 
naukowych oraz stanowiącą dla labora
toriów  krajowych i zagranicznych bank 
organizmów testowych stosowanych do 
testowania środków ochrony drewna.

Działalność naukowo-badawcza Zakła
du — skupiająca się początkowo na pro
blemach ochrony drewna w  budow nict
wie —  po przeniesieniu w  1956 r. 
do SGGW została znacznie rozszerzona. 
Tematyka prac obejmuje całokształt za
gadnień patologii i konserwacji drewna 
w  lesie, na składowiskach, w  budowlach, 
konstrukcjach oraz we wszystkich in 
nych dziedzinach zastosowania drewna. 
Jednym z głównych kierunków badań 
i dydaktyki była, bezpośrednio lub pośre
dnio konserwacja drewna zabytkowego.

Blisko 400 prac publikowanych w kraju 
(„Folia Forestalia Polonica", „Przemysł 
Drzewny", „Ochrona Zabytków" i inne) 
oraz za granicą („International Biodete
rioration", „M aterial und Organismen", 
„H o lz als Roh-und W erkstoff", „Hu lzfor- 
schung", „Holzforschung und Holzver
wertung", „Holztechnologie", „W ood 
Science and Technology", „W ood and 
Fiber Science", „Chim ja Drewiesiny" 
i inne) prezentuje zarówno problemy 
biologiczne ochrony drewna i innych 
materiałów (diagnostyka, fizjografia, 
biologia organizmów degradujących 
drewno), jak i problemy technologiczne 
(zmiany właściwości technicznych dre
wna, toksykometria, projektowanie i ate
stacja środków ochrony drewna, metody 
konserwacji).
Do szczególnych osiągnięć naukowych 
Zakładu należy zaliczyć badania zmian 
właściwości fizycznych i chemicznych 
drewna zachodzących pod wpływem 
grzybów, prowadzone według własnej 
oryginalnej metody uwzględniającej k i
netykę tych procesów, a także, pioniers
kie w świecie, badania nad zmianami 
składu mineralnego drewna w  szerokim 
zakresie pierwiastków i mineralnym od 
żywianiem grzybów niszczących drew
no. Wyniki tych badań weszły do św iato
wej literatury podręcznikowej (Baven
damm, Rypaćek i inni).
Poważne znaczenie międzynarodowe 
mają liczne prace metodyczne z zakresu 
toksykometrii (oznaczania wartości grzy
bobójczej) środków ochrony drewna. 
Dotyczyły one zarówno znaczenia i do 
boru odpowiednich szczepów grzybów 
testowych, jak i wprowadzenia po raz 
pierwszy estymacji komputerowej w yn i
ków toksyczności. Prace te stanowią 
podstawę do optymalizacji unifikacji me
tod badawczych w  krajach Europy, jak 
i światowych organizacji ochrony drew
na. Od 1963 r. prowadzone są na dużą 
skalę badania trwałości środków ochro
ny drewna w budynkach i na otwartej 
przestrzeni. Skuteczność działania licz
nych preparatów zbadano na pierwszym 
w  Polsce poligonie doświadczalnym 
w  Rogowie.
Szeroko prowadzone studia nad mecha
nizmem wnikania środków ochrony do 
drewna, poza wyjaśnieniem zachodzą
cych zjawisk, zaowocowały propozycja
mi kilku nowych opatentowanych prepa
ratów. Zaproponowano i zastosowano 
żywice syntetyczne do konserwacji dre
wna zdrowego, jak i stabilizacji elemen
tów  zabytkowych o naruszonej przez 
czynnik' biodegradacji strukturze. Po
szukując niemechanicznych metod kon
serwacji drewna przeprowadzono bada

nia nad dezynfekcją termiczną oraz za
stosowaniem mikrofal do dezynsekcji. 
Z powodzeniem zastosowano ultra
dźwięki do oceny w łaściwości technicz- 
no-wytrzymałościowych elementów 
konstrukcji drewnianych porażonych 
przez grzyby i owady.
Wymienić należałoby również szeroko 
zakrojone badania nad występowaniem 
grzybów i owadów niszczących budynki 
na terenie kraju, ich fizjografią, składem 
gatunkowym i przyczynami rozwoju. 
Badania te dały podstawę naukową do 
przeprowadzenia w  latach 1961-1966 
skutecznej akcji likwidacyjnej i profilak
tycznej korozji biologicznej w  budow ni
ctwie mieszkalnym. Po raz pierwszy 
w  Polsce stwierdzono występowanie 
i określono rolę w  rozkładzie drewna 
bakterii właściwych, prom ieniowców 
i grzybów z klas Ascomycotina i Deutero- 
mycotina (rozkład szary). Jednocześnie 
zwrócono uwagę na rozwój grzybów na 
materiałach budowlanych nieorganicz
nych, jak beton, zaprawy, gips —  zba
dano mechanizm ich biodegradacji i sy
gnalizowano niebezpieczeństwo ich 
w pływu na zdrowie mieszkańców pora
żonych budynków.
Zakład prowadzi szeroką współpracę 
i wymianę naukową w  kraju i za granicą, 
w  ramach międzynarodowych organiza
cji: International Academy of Wood Scie
nce w  Madicon (USA), International 
Research Group on Wood Preservation 
w Sztokholmie (Szwecja), IUFRO —  
Working Group on Wood Protection 
w  Rotorua (Nowa Zelandia), Grupa Ro
bocza ds. Konserwacji Zabytków Krajów 
RWPG w  Warszawie i Centrum Koordy
nacyjne RWPG w  Bratysławie (CSR). 
Bezpośrednie kontakty naukowe utrzy
mywane są z placówkami naukowymi: 
CSIRO —  Division of Forest Products, 
Melbourne (Australia), Universität Ham
burg (RFN), Bundesanstalt für Material
forschung und Prüfung (Berlin Zachod
n i) ,Institut für Forstwissenschaften Ebe
rswalde (Niemcy), University of British 
Columbia w  Vancouver (Kanada), W y- 
ższi Lesotechnicki Instittut w  Sofii (B u ł
garia), Drevarsky Vyskumny Istav w  Bra
tysławie (CSR), Sienieżskaja Laboratoria 
Zaszczity Drewiesiny w  Moskwie i Bieło- 
ruskij Technołogiczeskij Institut w  M ińs
ku (ZSRR). Owocem tej współpracy są 
liczne publikacje, metody i normy. W yni
ki badań Zakładu były prezentowane na 
licznych krajowych, a także zagranicz
nych konferencjach i sympozjach nauko
wych w  Anglii, Austrii, Australii, Berlinie 
Zach., Bułgarii, Czecho-Słowacji, Fran
cji, Hiszpanii, Japonii, Jugosławii, Kana
dzie, Nowej Zelandii, RFN, Sri Lance,
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Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, 
Węgrzech i ZSRR.

Ogromna większość prac naukowo-ba
dawczych Zakładu Ochrony Drewna, 
obok wartości poznawczych, ma jedno
cześnie aspekt praktyczny, a ich wyniki 
wpłynęły w  poważnym stopniu na orga
nizację i rozwój praktyki ochrony drewna 
w  Polsce. Szesnaście norm państwo
wych opracowanych w  Zakładzie lub 
przy wydatnym udziale pracowników 
Zakładu stworzyło w  naszym kraju pod
stawy do badań i ujednolicenia metod 
oceny środków ochrony drewna. Według 
opracowanych metod przeprowadzono 
badania atestowe 53 środków ochrony 
drewna oraz badania kontrolne jakości 
ok. 50 z nich, przyczyniając się w  ten 
sposób do powstania i rozwoju przemys
łu chemicznego w  tym zakresie. Opraco
wano pierwsze w  kraju instrukcje impre
gnacji drewna i odgrzybiania budynków 
dla praktyki budowlanej oraz metody 
badań budynków pod względem myko- 
logiczno-entomologicznym. Wykonano 
przeszło 9000 ekspertyz różnych budyn
ków  i ob iektów  ruchomych porażonych 
przez grzyby i owady. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługują liczne obie
kty zabytkowe najwyższej rahgi w  W ar
szawie i na terenie całego kraju. Dla wielu 
z nich opracowano szczegółowe projekty 
konserwatorskie. Dla niektórych z nich, 
jak np. pałac w  W ilanow ie i pałac w Nie
borowie prowadzono stały nadzór kon
serwatorski przez cały okres odbudowy. 
Przez wiele lat stałą opiekę konserwator
ską sprawowano nad Muzeum Budow
nictwa Ludowego w  Sanoku i Muzeum 
Wsi Lubelskiej w  Lublinie; współpraco
wano również z innymi skansenami. 
Stałą współpracę Zakład prowadzi z W y
działem Konserwacji ASP, Departamen
tem Ochrony Zabytków Ministerstwa 
Kultury i Sztuki, P.P. Pracownie Konser
wacji Zabytków i Fundacją Ochrony Za
bytków. W ykonano także liczne projekty, 
dokumentacje i oceny w  zakresie ochro
ny drewna dla resortów leśnictwa, prze
mysłu drzewnego, gospodarki komunal
nej, budownictwa, chemii i innych dzie
dzin.

Obok aktywności naukowo-badawczej

Zakład Ochrony Drewna prowadzi żywą 
działalność w  zakresie dydaktyki i kształ
cenia kadr. Pierwsze wykłady z przed
miotu „pato logia drewna" były prowa
dzone już w  latach 1946-1950 przez 
prof. dr. J.Kochmana na ówczesnym Od
dziale Technologii Drewna, istniejącym 
przy Wydziale Leśnym SGGW, jednak na 
skutek nieprzemyślanych decyzji zostały 
one później przerwane. Przez cały okres 
natomiast, problematyka ochrony drew
na wykładana była w  ramach przedmiotu 
„fitopa to log ia  leśna" oraz na seminarium 
„ochrona lasu" na Wydziale Leśnym. 
W 1978 r. przywrócono na Wydziale 
Technologii Drewna dydaktykę z przed
miotu „ochrona drewna" w nowoczes
nym ujęciu, obejmującym zarówno prob
lematykę patologii, jak i konserwacji dre
wna, jednocześnie tworząc seminarium 
dyplom owe w  tym zakresie.
W okresie całej działalności Zakładu do 
1990 r. wykonano na Wydziale Leśnym 
i Wydziale Technologii Drewna około 
100 prac magisterskich poświęconych 
głównie patologii lub konserwacji d rew 
na. W tym okresie zrealizowane zostało 
10 prac doktorskich i 3 prace habilitacyj
ne. Spośród doktorantów i habilitantów 
Zakładu obecnie czterech posiada tytu ły 
profesora zwyczajnego lub nadzwyczaj
nego.
Działalność dydaktyczna obejmowała 
również przedmiot „m ikrobio logia leśna" 
na Wydziale Leśnym SGGW, „m ik rob io 
logia konserwatorska" na Wydziale Kon
serwacji Dzieł Sztuki ASP w  Warszawie 
oraz „ochrona drewna" na Wydziale Et
nologii UW. Prowadzone są również za
jęcia na studiach podyplom owych Kon
serwacji Zabytków na Wydziale Archite
ktury PW oraz Inżynierii Leśnej na W y
dziale Leśnym SGGW.
Jednocześnie Zakład, przy współpracy 
początkowo Ośrodka Doskonalenia Kadr 
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, 
a ostatnio Stowarzyszenia M ykologów 
Budownictwa prowadzi od 1951 r. szko
lenie typu podyplomowego w  zakresie 
ochrony budow li, na których przeszkolo
no dotychczas przeszło 2 tysiące inżynie
rów budownictwa, konserwatorów za
bytków i pokrewnych specjalności.

Osobną formę działalności Zakładu sta

nowi organizowanie od 30 lat w  odstę
pach dwuletnich, wspólnie z Komitetem 
Technologii Drewna PAN, krajowych 
sympozjów Ochrony Drewna, często 
z udziałem gości zagranicznych. Sympo
zja gromadzą specjalistów z całego kraju 
i służą prezentowaniu nowych osiągnięć 
naukowych i technicznych w  konfronta
cji z potrzebami praktyki. Wśród gości 
zagranicznych udział w  Sympozjach brali 
naukowcy o światowej renomie: prof.
G. Becker z Instytutu Badań Materiałów 
w  Berlinie Zach., prof. W. Liese z Univer- 
sytetu w Hamburgu, prof. Ryoaćek 
z Akademii Nauk CSR z Brna, dr Necesa- 
nyz Instytutu Badań Drewna w  Bratysła
w ie i inni.
Ostatnie 1 5. Sympozjum odbyło się w ra
mach jubileuszu 40-lecia Zakładu w  Ro- 
gowie w  dniach 26-28 września 1990 r. 
Zgromadziło ono około 70 osób z w y 
ższych uczelni, instytutów, muzeów 
i służby konserwatorskiej. Uczestniczyło 
w  nim dwóch gości z zagranicy: prof, dr 
Hubert W illeitner z Uniwersytetu 
w  Hamburgu, prezydent M iędzynarodo
wej Organizacji Konserwacji Drewna 
(International Research Group on Wood 
Preservation) oraz dr Reiner Hesse z Ebe
rswalde w Niemczech. Gościem honoro
wym  Sympozjum był prof, dr hab. Józef 
Kochman, członek rzeczywisty PAN, in i
cjator idei Sympozjów Ochrony Drewna. 
W części naukowej wygłoszono i przedy
skutowano 16 referatów ujętych w  5 
grup tematycznych: 1 ) ochrona drewna 
a ochrona środowiska; 2) izotopy pro
mieniotwórcze a drewno; 3) metody im
pregnacji; 4) patogeniczne zmiany w łaś
ciwości drewna; 5) metody i badania 
właściwości środków ochrony drewna. 
Zakład Ochrony Drewna SGGW-AR pro 
wadząc w  okresie 40 lat działalność dy
daktyczną, organizacyjną i badawczą 
stworzył podstawy naukowe dla ochrony 
drewna w  nowoczesnym ujęciu, obej
mującym zarówno problemy patologii, 
jak i konserwacji. Przedstawiony doro
bek wskazuje na istotną rolę, jaką odegrał 
Zakład na przestrzeni 40 lat również 
w  zakresie ochrony drewna zabytkowe
go.

prof, dr Jerzy Ważny 
Zakład Ochrony Drewna 

SGGW -AR w Warszawie

PRACE KONSERWATORSKIE W  WOJ. PILSKIM W  LATACH 1983-1989

W latach 1983-1989 na terenie woj. 
pilskiego kontynuowano prace konser
watorskie rozpoczęte w  latach poprzed
nich. Prace rem ontowo-konserwatorskie 
prowadzone były w  37 obiektach arch i
tektury i przy 15 zabytkach ruchomych. 
W tym czasie założono karty ewidencyjne 
dla 187 obiektów  architektury i budow 
nictwa ludowego, 254 zabytków rucho
mych, 416 kart cmentarzy oraz zewiden

cjonowano 40 zespołów patauowo-par- 
kowych. Na zlecenie Biura Dokumenta
cji Zabytków w  Pile i wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w  Pile w yko 
nano dokumentacje naukowo-historycz- 
ne dla 26 obiektów i zespołów architek
tonicznych oraz 1C inwentaryzacji zabyt
ków budownictwa ludowego. W ykony
wały je Pracownie Dokumentacji Nauko
wo-Historycznej w  Szczecinie i Poznaniu.

W latach 1983-1988 wykonano w 
P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków w 
w  Szczecinie studia historyczno-urbani- 
styczne dla miast Rogoźna i Czarnkowa. 
Prace remontowe podejmowano na mo
cy decyzji inwestoia albo użytkownika 
obiektu. W kilku wypadkach WKZ w ca
łości finansował remont obiektu zabyt
kowego. Konserwacja obiektów rucho
mych prowadzona była ze środków WKZ.
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