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osiedli chaotycznie rozrzuconych
w przestrzeni, powstajàcych bez
szacunku dla otaczajàcej zabu-
dowy i istniejàcego krajobrazu,
bez jakiejkolwiek myÊli przewod-
niej i wykorzystania przedwojen-
nych doÊwiadczeƒ howardiaƒ-
skich. Czynnikiem kszta∏tujàcym
przestrzeƒ i wizj´ miasta jest
teraz tylko pieniàdz, który decy-
duje o jego rozwoju, wyznacza
kierunki i formy planowania tak-
˝e jego zabudowy. Wydaje si´, ˝e
sytuacj´ mo˝e jeszcze pogorszyç
utrata wa˝noÊci wszystkich pla-
nów zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonych przed
1995 r. Jest to jednak zupe∏nie
inne zagadnienie, znacznie wy-
kraczajàce poza ramy niniejszego
omówienia.

Podsumowujàc zasób infor-
macji przekazany w artyku∏ach
tytu∏owej publikacji mo˝na naz-
waç imponujàcym. Obok zna-
nych faktów pojawiajà si´ niez-
nane dane, ilustrowane bogatym
materia∏em ikonograficznym. 

Poziom artyku∏ów jest na-
tomiast bardzo zró˝nicowany, 
a dobór referatów jakby troch´
przypadkowy, nie odnoszàcy si´
do tematu tytu∏owego Idea miast
-ogrodów a system zieleni w War-
szawie. Nie uzyskamy tu odpo-
wiedzi na pytanie jakie sà relacje
mi´dzy miastami-ogrodami a za-
∏o˝eniami parkowymi i w ogóle
terenami zielonymi stolicy oraz
czy i jakie znaczenie ma fakt 
istnienia wokó∏ niej zielonych
przedmieÊç.

Niewàtpliwie mocnà stronà
publikacji sà ilustracje. Nale˝à do
nich fotografie przedstawiajàce
wspó∏czesnà i dawnà zabudow´
m.in. Hampstead Garden Suburb,
Letchworth; archiwalne plany i ma-
py, w tym nieznany dotàd plan
M∏ocin I. MiÊkiewicza oraz inne
plany: Ostoi, wroc∏awskiej ko-
lonii Zalesie, Podkowy LeÊnej...
WartoÊç publikacji podnoszà te˝
przypisy umieszczone przy ka˝-
dym z referatów. 

Na koniec wypada tylko ˝a∏o-
waç, ˝e tekstów nie zredagowano
w sposób, który uczyni∏by go przy-
st´pniejszym dla czytelnika nie-
zwiàzanego profesjonalnie z tema-
tem. Niemniej lektur´ t´ polecam,
zw∏aszcza zainteresowanym za-
gadnieniem.

Publikacja oparta zosta∏a na
rozprawie habilitacyjnej pow-

sta∏ej na Wydziale Technologii
Drewna SGGW w Warszawie.
Wykorzystano w niej m. in. wyniki
doÊwiadczeƒ przeprowadzonych
przez autora w Oddziale Badaƒ

i Konserwacji PP PKZ oraz we
wspó∏pracy z Zak∏adem VII Insty-
tutu Chemii i Techniki Jàdrowej
w Warszawie i Mi´dzyresortowym
Instytutem Techniki Radiacyjnej
Politechniki ¸ódzkiej. Autor wy-
korzysta∏ w niej, oprócz w∏asnych

oryginalnych badaƒ i fachowej li-
teratury (238 pozycji), tak˝e wie-
dz´ wynikajàcà z wieloletniej pra-
cy w Instytucie Technologii Le-
Ênictwa, na SGGW oraz w dziedzi-
nie konserwacji zabytków (PP PKZ
i Fundacja Ochrony Zabytków).

The publication Idea miasta-
ogrodu a tereny zieleni War-

szawy (The Idea of a Garden City
and the Green Belt in Warsaw),
edited by S. Gzell, M. So∏tys and
A. Tratkiewicz-Nawrocka, is the
outcome of a seminar and an
exhibition under the same title,
held in Warsaw in 2002. The
seminar was organised by the
Warsaw branch of the Society of
Architects of the Republic of
Poland together with the State
Archive of the Capital City of

Warsaw. The whole event was part
of the Second Autumn Meetings
of Architects and Town Planners. 

The publication contains six
papers read at the meeting and ad-
dressed predominantly to persons
professionally associated with the
spatial development of Warsaw,
architects, landscape architects and
town planners. Adam Czy˝ewski
spoke about Letchworth Garden
City. A hundred years later,
Ryszard Wojtkowski presented
The Ostoja P´cicka  garden city

– a forgotten garden, Alicja
Szmelter’s paper dealt with The
unrealised projects of the M∏o-
ciny garden city and the sources
of its inspiration, Jeremi T. Kró-
likowski outlined The city, the
garden city and the landscape city,
Alina Drapella-Hermansdorfer
discussed Wroc∏aw: from a gar-
den city to a city as a garden
and Krzysztof Domaradzki spoke
about The Utrata garden city.
The conception of garden cities
in the Pruszków belt. 

THE IDEA OF A GARDEN CITY AND THE GREEN BELT IN WARSAW
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PIÂMIENNICTWO

Publikacja ma form´ mono-
grafii zawierajàcej m.in. prze-
glàd Êwiatowego piÊmiennictwa.
Zestawia dotychczasowe dokona-
nia w dziedzinie dezynsekcji
drewna osiàgane przy pomocy
ró˝nych fizycznych metod, m.in.:
wysokich temperatur, podciÊnie-
nia, ultradêwi´ków, krótkich 
i ultrakrótkich fal radiowych 
(w tym mikrofal), promieni
Roentgena i promieni gamma.
Prezentuje autorskà metodyk´ ba-
daƒ. Dobór owadów testowych
zosta∏ dokonany w oparciu o prze-
glàd gatunków owadów uszkadza-
jàcych drewno materialnych dóbr
kultury i ich klasyfikacj´, zapro-
ponowanà przez autora, opartà 
o znaczenie szkodliwoÊci i kry-
teria Êrodowiskowe. Szeroko oma-
wia wyniki badaƒ nad skutecz-
noÊcià wykorzystania podciÊnie-
nia, ultradêwi´ków, wysokich tem-
peratur uzyskiwanych przy u˝yciu
goràcego powietrza i polimero-
wych elementów grzejnych, mi-
krofal i promieni gamma do
zwalczania szkodników drewna. 

W pracy zrezygnowano z ba-
daƒ nad dezynsekcjà drewna 
z zastosowaniem niskich tempe-
ratur ze wzgl´du na przeciw-
wskazania technologiczne, opisa-
ne w fachowej literaturze. W do-
Êwiadczeniach pomini´to rów-
nie˝ promienie Roentgena, ze
wzgl´du na niektóre problemy
techniczne oraz wàtpliwà sku-
tecznoÊç zwalczania, wynikajàcà
z przes∏aniania owadów przez
drewno. Wyniki badaƒ zosta∏y
zweryfikowane testami z zakre-
su statystyki matematycznej.
SkutecznoÊç zwalczania oraz
uboczne skutki technologiczne

nie niew∏aÊciwych metod badaw-
czych. Ocenie poddano równie˝
poglàdy g∏oszone w piÊmien-
nictwie konserwatorskim, wyni-
kajàce z przyj´cia fa∏szywych
za∏o˝eƒ, nie weryfikowanych 
w sposób empiryczny. Do b∏´d-
nych opinii tego typu nale˝y np.
za∏o˝enie braku nagrzewania si´
suchego drewna na skutek dzia-
∏ania mikrofal i mo˝liwoÊci pe∏-
nego kontrolowania generatora
niegasnàcych krótkich i ultra-
krótkich fal radiowych typu

niektórych metod zosta∏y zilus-
trowane wykresami i zestawami
barwnych fotografii.

Wyniki badaƒ skonfronto-
wano równie˝ z wczeÊniejszymi
dokonaniami angielskich i nie-
mieckich naukowców pos∏ugujà-
cych si´ starannie zaplanowa-
nà i sprawdzonà metodologià.
Porównanie takie umo˝liwi∏o
ustosunkowanie si´ do niektó-
rych badaƒ, które mo˝na uznaç za
b∏´dne ze wzgl´du na zastosowa-

„cewka – kondensator”. Równie˝
skutecznoÊç u˝ycia w Polsce
promieni Roentgena do dezyn-
sekcji drewna, opisana w niektó-
rych starszych publikacjach kra-
jowego piÊmiennictwa konserwa-
torskiego, budzi wàtpliwoÊci. 

Publikacja zawiera 25 wnios-
ków, kwalifikujàcych bàdê od-
rzucajàcych poszczególne fi-
zyczne metody dezynsekcji drew-
na, a tak˝e precyzujàcych techno-
logiczne warunki ich stosowania.
Umo˝liwiajà one dobór odpo-
wiednich fizycznych metod de-
zynsekcji drewna do zabytków 
o ró˝nym sk∏adzie materia∏owym
oraz optymalnych parametrów
zabiegu, co mo˝e mieç prak-
tyczne zastosowanie w pracow-
niach konserwatorskich oraz 
w dzia∏alnoÊci Wojewódzkich
Urz´dów Ochrony Zabytków.
Omawiana praca wype∏nia luk´ 
w polskim piÊmiennictwie, która
stwarza∏a nawet pewne niebez-
pieczeƒstwo uszkodzeƒ zabyt-
ków, w przypadku nieodpowied-
niego doboru metod zwalczania
owadów wyst´pujàcych w drew-
nie b´dàcych ich tworzywem.

Rozszerzenie w ostatniej de-
kadzie rynku us∏ug dezynsekcji
drewna dóbr kultury o zaawanso-
wane technologiczne metody ta-
kie, jak np. mikrofale czy promie-
nie gamma, stwarza koniecznoÊç
podejmowania bezb∏´dnych de-
cyzji w ró˝nych okolicznoÊciach.
Zw∏aszcza w przypadku u˝ycia
mikrofal (i innych fal elektro-
magnetycznych) niezb´dna jest
wiedza, umo˝liwiajàca jedno-
znaczne stwierdzenie, czy u˝yte
do dezynsekcji metody sà bez-
pieczne dla zabytków. 

This publication, based on a ha-
bilitation dissertation written

in the Department of Wood Tech-
nology at the Agriculture Acad-
emy in Warsaw, is a monographic
study containing, i. a. a survey of
world literature. The author listed
heretofore accomplishments in
wood desinsectisation attained

with the help of assorted physical
methods, and proposed an origi-
nal method of research. The out-
come of the studies has been veri-
fied by means of tests from the
domain of mathematical statistics
and confronted with earlier achieve-
ments of English and German re-
searchers. Furthermore, the author

also assessed views expounded in
periodicals dealing with conser-
vation. The discussed publication
includes 25 conclusions classify-
ing or rejecting particular phys-
ical methods of wood desinsecti-
sation as well as rendering precise
the technological conditions of
their application. 

PHYSICAL METHODS OF WOOD DESINSECTISATION IN MONUMENTS OF CULTURE


