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sk ach  zaw iera jących  d re w n o  
i przypisali im pewne formy zni
szczeń zabytków, które uchodziły 
do tej pory jako nieoznaczone.

Kazimierz Lutomski, Grzegorz 
Cofta i Bartłomiej Mazela z In
stytutu Chemicznej Technologii 
Drewna analizowali wpływ łącze
nia ś rodków  ochrony d rew na 
z preparatami ogniochronnymi 
na palność drewna. Autorzy nie 
zaobserwowali ogólnego związku 
wynikającego z zastosowania ra
zem  d w ó c h  ty p ó w  ś r o d k ó w  
ochronnych. Skłania to do każdo
razowego sprawdzania łącznych 
właściwości mieszanych prepara
tów przed zastosowaniem ich do 
konserw ac ji  i zabezp ieczan ia  
obiektów zabytkowych.

Historyczne aspekty zabezpie
czania  d rew na przed ogniem  
przedstawili Grzegorz Bernato
wicz i Mieczysław Matejak. Cy
tują oni takie metody zabezpie
czania przed ogniem, jak tynko
wanie ścian i gontów budowli 
drewnianych tynkami o specjal
nej recepturze oraz obijanie ścian 
blachą stalową.

Ciekawe odkrycie z zakresu 
identyfikacji znalezisk archeolo
gicznych przedstaw ili  W ito ld  
Dzbeński i Hanna Kraińska z Ka
tedry Fizyko-Chemicznych Pod
staw Technologii Drewna SGGW 
oraz Teresa López de Roma z In- 
tituto Nacionale de Investigacio- 
nes Agraris INIA w Madrycie. Ba
dając cechy anatomiczne pniaka 
znalezionego w złożu „Bełcha
tów ” autorzy zidentyfikowali ba
dane drewno jako limbę (Pinus 
cembra L.) i posługując się anali
zą pyłkową dowiedli występowa

nia limby jako gatunku już w epo
ce mio-plioceńskiej.

Dwa z przedstawianych refera
tów dotyczyły metod diagnozo
wania wczesnych stadiów degra
dacji drewna. Zespół w składzie 
Jan Raczkowski, Waldemar Mo- 
liński, Robert Woś i Kazimierz 
Lutomski z AR w Poznaniu za
proponowali wykorzystanie me
tody emisji akustycznej do detek
cji wczesnych stadiów rozkładu 
d rew n a .  Autorzy analizow ali  
emisję akustyczną generowaną 
przez rozłożone drewno po pod
daniu go obciążeniom statycz
nym . Z a o b s e rw o w a n o  ścisły 
związek między stopniem rozkła
du drewna a jego aktywnością 
emisji akustycznej.

Nieniszczące metody badania 
s ta n u  z a c h o w a n ia  o b ie k tó w  
drewnianych zaproponowali Je
rzy Karyś i Bogdan Stawski z In
stytutu Budownictwa Politechni
ki Wrocławskiej. Polecają oni 
mierzenie czasu przebiegu ultra
dźwięków przez badane materia
ły, a miarą zniszczenia materiału 
jest spowolnienie rozchodzenia 
się fali wzdłuż próbki i wydłuże
nie czasu przebiegu impulsu. 
Druga metoda wykorzystuje re
zonans drgań własnych zniszczo
nego elementu, który można od
nieść do częstotliwości drgań ele
mentów „zdrowych” i w ten spo
sób określić stopień zniszczenia 
materiału.

Najnowszym generacjom pre-

Caratów do konserwacji wyro- 
ów z drewna były poświęcone 

dwa wystąpienia. Naukowcy z In
s ty tu tu  T echno log ii  D re w n a  
w Poznaniu: Edmund Urbanik, 
Juliusz Pernak i Jadwiga Zabiel-

ska-Matejuk badali skuteczność 
ekologicznych preparatów opar
tych na сшогкасп imidazolio- 
wych. Testowana była skutecz
ność tych środków w zwalczaniu 
grzybów  niszczących drew no 
w zależności od rodzaju zastoso
wanego podstawnika alkoksyme- 
tylowego, a otrzymane wyniki 
mają na celu dobór najskutecz
niejszej i najbezpieczniejszej for
muły chemicznej preparatu.

Jerzy Ważny zaprezentował 
niekwestionowane zalety czwar
torzędowych związków amonio
wych w konserwacji drewna. Au
tor podkreślał ich wysoką skute
czność wobec różnych drobnou
strojów, a jednocześnie niską 
szkodliwość wobec organizmów 
stałocieplnych, dowodem czego 
jest ich zastosowanie w medy
cynie.

Kazimierz Lutomski, Grzegorz 
Cofta i Bartłomiej Mazela z AR 
w Poznaniu przedstawili prze- 
m ysłw ą  m e to d ą  im p reg n ac ji  
drewna do zastosowań na prze
strzeniach otwartych. Drewno ta
kie znajduje zastosowanie w bu
downictwie ogrodowym na pali
sady, ogrodzenia i płoty antyhała- 
sowe, ławki i pergole, coraz czę
ściej stosowane w rozwiązaniach 
otoczenia zabytków architektury 
oraz daje się wykorzystać do za
bezpieczania obiektów w skanse
nach. Zabieg gwaratuje dużą ży
wotność wyrobów w najcięższych 
warunkach przez wiele lat i po
zwala zachować ich wysoką este- 
tykę.

Pełne teksty opublikowane zo
stały w „Materiałach XVIII Sym
pozjum Ochrony Drewna”.

Piotr Witomski

IV SYMPOZJUM WIŚLANE

W dniu 25 października 1996 r. 
w Muzeum Wisły w Tczewie — 
Oddziale Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku odbyło się 
IV Sympozjum Wiślane. Jego or
ganizatorami byli Muzeum Wisły 
i Tczewski Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego, a po
nadto Towarzystwo Miłośników 
Wisły z Nadwiślańskim Klubem 
Krajoznawczym „Trsow” w Tcze
wie i Gdański Oddział Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami.

O tw a rc ia  i w p ro w a d z e n ia  
w problematykę IV Sympozjum 
Wiślanego dokonał doc. dr hab. 
Andrzej Zbierski, dyrektor CMM. 
Bogaty i zróżnicowany program 
IV Sympozjum Wiślanego obej
mował następujące wystąpienia: 

W części I pt. „Flisactwo i rybo
łówstwo na Wiśle i jej dopływach”: 

Odnowienie tradycji flisackich 
w Ulanowie nad Sanem — mgr 
M. Masłowiec;

W iślane  p ro m y  w Basonii 
w województwie lubelskim — 
mgr A. Gauda;

Flisactwo i rybołówstwo na Wi
śle w rejonie Czerwińska w okre
sie międzywojennym i współcze
śnie — mgr F. Kowalski;

Spław zboża Wisłą do G dań
ska, a stosunki polityczne na po
graniczu kujawsko-krzyżackim 
na p rz e ło m ie  XIV-XV w. — 
dr S. Jóźwiak;
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Hydrologiczne uwarunkowa
nia spływu tratew i łodzi Wisłą 
w przeszłości — doc. dr hab. 
J. Makowski;

Połowy zimowe w tradycyj
nym rybołówstwie Zalewu Wiśla
nego — mgr M. Kuklik.

W części II pt. „Godzina Warty 
w Muzeum Wisły”:

Przestrzeń kulturow a rzeki 
Warty — mgr W Chrostowski;

Muzeum Warty w Gorzowie 
Wielkopolskim — film video z ko
mentarzem, mgr Z. Linkowski;

Krajobrazy rzeki Warty w foto
grafii Pawła Kamzy — mgr D. Ma- 
tyszczyk.

W części III pt. ,W kręgu kolek
cjonerstwa ś.p. Tomasza Spionka”:

Gorzędziej w średniowieczu
— mgr J. Charytoniuk;

Agencja pocztowa w Kończe
wicach; Kasownik num erow y 
1768 — problematyka miejsca sto
sowania — mgr B. Jesionowski;

Tomasz Spionek 1964-1995
— red. J. Marek.

IV Sympozjum Wiślane miało 
charakter ogólnopolski, zgroma
dziło 131 uczestników. Wśród 
nich byli m.in. przedstawiciele: 
uczelni, instytutów i placówek 
naukowych, muzeów i innych 
placówek kulturalnych, całej ple
jady różnego typu stowarzyszeń 
i organizacji społecznych, zarzą
dów parków  krajobrazowych, 
szkolnictwa, urzędów i rad miej
skich i gminnych, sejmików sa
m orządow ych , wojew ódzkich  
konserwatorów zabytków, regio
nalnych i wojewódzkich ośrod
ków studiów i ochrony środowi
ska kulturowego, okręgowych 
dyrekcji gospodarki wodnej i in
nych instytucji zajmujących się 
administrowaniem i eksploatacją 
rzek, mediów.

Obrady IV Sympozjum Wiśla
nego prowadził oraz wnioski ze
brał i opracował Roman Klim.

Blok programowy pt. „Godzi
na Warty w Muzeum Wisły” był 
kontynuacją eksperymentu pod
jętego na poprzednim III Sympo
zjum Wiślanym pt. „Przyroda 
i Krajobraz Wisły” , wspólnie 
z zespołem Organizatorów Prze
strzennego Muzeum Odry i Fun
dacją Otwartego Muzeum Tech
niki we Wrocławiu. Koncepcja 
polegała na tym aby w Muzeum 
Wisły przy tego typu spotkaniach 
p r e z e n to w a ć  p o ls k ie  rz ek i .  
W trakcie III Sympozjum Wiśla
nego była to Odra, a podczas ak
tualnego — Warta. Porównanie

„wiślanych” problemów z innymi 
wielkimi rzekami w Polsce okaza
ło się znakomitym zabiegiem. 
Stworzenie wspólnej płaszczyzny 
dyskusji zaczyna przynosić w re
zultacie wiele nowych pomysłów 
i inicjatyw, co potwierdziło się 
podczas IV Sympozjum Wiślane
go. M. in. ustalono, że podczas 
następnego spotkania będzie pre
zentowana Noteć, a w tym kon
cepcja utworzenia muzeum tej 
pięknej rzeki.

Trzecia część IV Sympozjum 
Wiślanego była formą uczczenia 
pam ięci Tomasza Spionka — 
w pierwszą rocznicę jego odejścia 
— znakom itego  kolekcjonera
0 rodowodzie tczewskim i elblą
skim. Jego osoba wycisnęła trwa
ły ślad w kręgu organizacji sku
pionych wokół Muzeum Wisły. 
Tomasz Spionek urodził się 2 lip- 
ca 1964 r. w Tczewie (zmarł
1 paździenrika 1995 r. w Elblą
gu). Również jego rodzice są ro
dowitymi Tczewianami. Jednak 
losy tak się ułożyły, że od wczes
nego dzieciństwa Tomasz Spionek 
zamieszkiwał w Elblągu i był za
korzenionym mieszkańcem tego 
miasta, a jednocześnie wielkim 
sentymentem darzył swój rodzin
ny Tczew. To wewnętrzne rozdar
cie znalazło odbicie w jego zbio
rach, p rzew ażnie związanych 
z tymi dwoma miastami. Groma
dzeniem archiwaliów — mimo 
młodego wieku — Tomasz Spio
nek zajmował się od wielu lat. 
Prowadził też Wydawnictwo Poli
graficzne „Ilfing”, które specjali
zowało się w wytwarzaniu re
printów starych pocztówek.

Formą upamiętnienia Tomasza 
Spionka była także wystawa pt. 
„Tczew w archiwaliach Tomasza 
Spionka”, którą uroczyście otwo
rzono w trakcie IV Sympozjum. 
Wyeksponowano na niej obiekty 
z 2 połowy XIX w., z przełomu 
XIX i XX oraz lat międzywojen
nych, obejmujące m.in. plakaty, 
odezwy, kalendarze, ówczesną pra
sę, listy, rachunki, dokumentację 
architektoniczną i korespondencję 
różnych instytucji tczewskich. 
Jednak najciekawszym elementem 
tej wystawy są urokliwe dawne 
widokówki Tczewa. Są one frag
mentem największej w kraju ko
lekcji, pokazującej Tczew w starej 
fotografii, jaką zgromadził To
masz Spionek. Ekspozycja ta sta
nowi kolejną cząstkę w budowie 
wystawy stałej pt. „Tczew — mia
sto nad Wisłą”.

Dyskusja jaka odbyła się przed 
o tw arc iem  wystawy s tanow iła 
także kwintesencję i odzwiercied
lenie składu osobowego uczestni
ków IV Sympozjum Wiślanego. 
W dyskusji wzięli udział: Zenon 
Dąbek — Bractwo Miłośników 
Ziemi Ulanowskiej pod wezwa
niem św. Barbary, mgr Roman 
Chwaliszewski — Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Pile, 
mgr Bernard Jesionowski — M u 
zeum Zam kow e w M alborku , 
doc. dr hab. Andrzej Zbierski — 
Dyrektor Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku, mgr Jerzy 
Kułtuniak — Zespół Organizato
rów Przestrzennego Muzeum O d
ry, doc. dr hab. Jerzy Makowski 
— Instytut Budownictwa Wodne
go PAN w Gdańsku, mgr Włady
sław Chrostowski — Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w G o
rzowie Wielkopolskim, red. Ju 
liusz Marek — Telewizja Kablowa 
„Vectra-el” w Elblągu, mgr inż. 
Roman Klim — w icedyrektor 
Centralnego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Trzeba podkreślić, że 
każde z wystąpień w dyskusji 
miało wagę wniosku do uchwały 
IV Sympozjum Wiślanego.

Zasadniczy program IV Sym
pozjum Wiślanego został zreali
zowany w dniu 25 X1996 r. jed
nak interesującym dodatkiem był 
akcent terenowy w postaci W ęd
rówki Wiślanej dnia 26 X 1996 r., 
zorganizowanej przez Nadwiślań
ski Klub Krajoznawczy „Trsow” 
działający przy Muzeum Wisły. 
Trasa wioała brzegiem Zalewu 
Wiślanego z Kamienicy Elbląskiej 
do Tolkmicka, szlakiem dawnych 
portów, które przed 1945 r. tętni
ły życiem i znane były w całej Eu
ropie. W trakcie wizji lokalnej 
uczestnicy Wędrówki na odcinku 
14 km od Kamienicy Elbląskiej do 
Tolkmicka zlokalizowali dziesięć 
p o r tó w  lub ich pozosta łości ,  
z nich tylko trzy są eksploatowa
ne. Reszta opuszczona i nie wy
korzystana uległa zamuleniu, za
rośnięciu i degradacji. Podczas 
Wędrówki Wiślanej jej uczestni
kom postulat o głęboko uzasad
nionej potrzebie rewaloryzacji 
tych portów nasunął się sam.

Najważniejszym efektem IV 
Sympozjum Wiślanego jest uchwa
ła, w której jego uczestnicy:

— postulują, aby przy zaryso
wującym się trendzie szybkiej bu
dowy gęstej sieci połączeń i por
tów lotniczych, a także autostrad, 
nie niszczyć linii kolejowych sta
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now iących  naturalne zaplecze 
portów i urządzeń rzecznych. Dy
rekcja Generalna PKP prowadzi 
w tym zakresie zbrodniczą wręcz 
politykę, której realizacja oznacza 
cofnięcie cywilizacyjne;

— wyrażają pełne poparcie dla 
kreowanych przez Zespół Orga
n izatorów  Przestrzennego M u
zeum Odry badań nad wypraco
waniem „Karty kulturowej rze
ki”, której pracownia powołana 
została przy Fundacji Otwartego 
Muzeum Techniki we Wrocławiu. 
Zarówno dotychczasowe rezulta
ty teoretyczne jak również efekty 
praktyczne osiągane przez PSOZ 
w G o rz o w ie  W ie lk o p o lsk im  
w dokumentowaniu przestrzeni 
kulturow ej rzeki Warty winny 
stać się przedmiotem zaintereso
wania tą metodą dokumentacji, 
ochrony i popularyzacji dziedzic
twa kulturowego ze strony M ini
sterstwa Kultury i Sztuki oraz in
nych struktur zainteresowanych 
tą problematyką;

— popierają inicjatywę, zgło
szoną na III Konferencji Muzeal
nictwa Morskiego i Rzecznego 
w Szczecinie w maju 1996 r. 
przez redaktora naczelnego rocz
nika „Rzeki. Kultura-cywiliza- 
cja-historia” mgr. Jerzego Kułtu- 
niaka, aby przeprowadzić w pol
skim muzealnictwie kwerendę 
poświęconą eksponatom i moty
wom akwatycznym;

— proponują rozważyć sprawę 
ukształtowania trwałej struktury 
lub formy współpracy i wymiany 
doświadczeń placówek zaintere
sowanych sprawą muzealnitwa

rzecznego i ruchem na rzecz jego 
rozwoju;

— apelują do wszystkich orga
nizujących Święta Morza o włą
czenie do programów problema
tyki rzek;

— z radością witają fakty po
wstania w Gorzowie Wielkopol
skim Muzeum Warty i deklarują 
pomoc w jego promocji i rozwoju;

— przymują następującą tema
ty k ę  k o le jn y c h  sy m p o z jó w : 
„Szkutnictwo dorzecza Wisły”, 
„Zamki nad Wisłą”, „Wały prze
ciwpowodziowe Wisły”, „Ichtio- 
fauna Wisły i jej dopływów ”, 
„Porty w dorzeczu Wisły”, „Sta
tki parow e dorzecza W isły” , 
„Pomniki przyrody, rezerwaty 
i parki krajobrazowe nad Wisłą”, 
„Wisła w literaturze i folklorze”, 
„Flora Wisły” „Zespoły parkowo- 
-pałacowe nad Wisłą”, „Krajo
braz kulturowy nizin nadwiślań
skich”, „Ptaki Wisły”, „Wodniac- 
two nad Wisłą” „Oddziaływanie 
Wisły na regiony nadwiślańskie 
— jego zasięg i formy”, „Stano
wiska archeologiczne nad Wisłą”, 
„Współczesne statki w iślane” , 
„Osobliwości przyrodnicze i kul
turowe Wisły”, „Wyspy na Wiśle”, 
„Budownictwo ludowe nad Wi
słą”, „Mennonici nad Wisłą”;

— z satysfakcją przyjmują do 
wiadomości, iż w programie V 
Sympozjum Wiślanego zaprezen
tow ana  zostanie rzeka N oteć  
i związane z nią projekty muzeal
ne i turystyczne;

— popierają ideę przenoszenia 
sympozjów wiślanych z Tczewa 
w inne miejsca nad Wisłą, o szcze

gólnych wartościach akwatycz- 
nych;

— popierają projekt opraco
wania i wytyczenia „Szlaku św. 
Wojciecha”, w pierwszej kolejno
ści na kanwie misji pruskiej (tak 
w wersji lądowej jak i wodnej), 
a następnie w wymiarze ogólno
polskim;

— przyjmują do wiadomości 
i stosowania program Tczewskie
go Oddziału Zrzeszenia Kaszub- 
sko-Pomorskiego jako wzorcowy 
w odniesieniu do regionów nad
wiślańskich;

— popierają inicjatywę Muze
um Wisły, Oddziału PTTK w Kwi
dzynie i Komisji Krajoznawczej 
Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej, 
utworzenia odznaki turystycznej 
„Miłośnik Wisły”, w celu szerokiej 
promocji Wielkiej Rzeki, szczegól
nie wśród młodzieży;

— będą wspomagać wydanie 
albumu-książki pt. „Tczew w sta
rej fotografii” jako spuściznę ś.p. 
Tomasza Spionka i dla uczczenia 
jego pamięci;

— popierają zamysł i dotych
czasową realizację Bractwa M iło
śników Ziemi Ulanowskiej pod 
wezwaniem św. Barbary, organi
zowanie corocznych „Flisów” 
(a szczególnie w 1997 r.) z Ula
nowa do Gdańska, nawiązujących 
do dawnego tradycyjnego spławu 
wiślanego;

— postulują odbudowę daw
nych portów nad Zalewem Wiśla
nym, celem włączenia ich w nurt 
działalności turystycznej i gospo
darczej.

Roman Klim

KAPLICA TRÓJCY ŚW. NA ZAMKU W LUBLINIE 
— SESJA NAUKOWA 24-26 KWIETNIA 1997

„K aplica Świętej Trójcy na 
Zamku w Lublinie — historia, 
teologia, sztuka i konserwacja” 
— pod takim tytułem odbyła się 
w dniach 24-26 kwietnia 1997 r. 
w salach zamku lubelskiego sesja 
naukowa, zorganizowana w związ
ku z zakończeniem wieloletnich 
prac konserwatorskich obejmują
cych architekturę i polichromię 
kaplicy. Było to przede wszystkim 
radosne święto dla tych, którzy 
bezpośrednio trudzili się, by przy

wrócić zamkowej kaplicy dawną 
świetność. Grono wybitnych spe
cjalistów z kilku ośrodków ba
dawczych, m.in. z Lublina, Kra
kowa, Warszawy, Kijowa — kon
serwatorów, historyków sztuki, 
historyków i teologów zaprezen
towało rezultaty swoich wielolet
nich badań dotyczących zabytku.

K ap lica  z o s ta ła  u k a z a n a  
w kontekście historii późnośred
niowiecznego Lublina, którego 
stanowiła integralną część, nale

żąc do zabudowań zamkowego 
wzgórza. Od czasów Władysława 
Jagiełły odgrywała zapewne zna
cząca rolę w czasie zjazdów pol
sko-litewskich, odbywających się 
na zamku. Referat prof. Ryszarda 
Szczygła dotyczący historii miasta 
był jednocześnie wprowadzeniem 
do prezentacji bardziej szczegóło
wych badań nad samą kaplicą. 
Zajmująca się od wielu lat zagad
nieniem kaplicy prof. Anna Ró- 
życka-Bryzek przedstawiła swoje

172


