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LECH KRZYŻANOWSKI

STRESZCZENIE REFERATÓW, KOMUNIKATÓW I DYSKUSJI Z KONFERENCJI 
W MYCZKOWCACH, 15 — 18 MAJA 1967 R.

W stępna relacja z konferencji myczkowieckiej 
ukazała się w 3/1967 num erze „Ochrony Za
bytków ”; przedstaw iono tam  m.in. program  
obrad. Osiemnaście referatów  i kom unikatów 
wygłoszonych w trakcie obrad można podzie
lić na trzy  odrębne grupy tem atyczne. Osiem 
w ystąpień związanych było z organizacją i za
łożeniami parków  etnograficznych. Tylko trzy, 
lecz o w ybitnym  znaczeniu naukowym , dotyczy
ły s tru k tu ry  drew na i przyczyn jego rozkładu. 
Siedmiu referentów  przedstaw iło prace o pro
blem atyce ochrony i konserw acji drew na. Część 
referatów  wydrukowano in extenso w bieżącym 
num erze „Ochrony Zabytków ”. Pozostałe, łącz
nie z dyskusją z nim i związaną, omówimy w 
niniejszym  sprawozdaniu. W uzasadnionych 
przypadkach przytoczym y w yjątk i z referatów  
lub kom unikatów bądź też fragm enty w ażniej
szych lub najbardziej charakterystycznych 
wypowiedzi w  dyskusji.

ORGANIZACJA I ZAŁOŻENIA PARKÓW 
ETNOGRAFICZNYCH

Tę grupę tem atyczną zapoczątkował inauguru
jący sesję refe ra t prof, dra K s a w e r e g o  P  i- 
w o c  k i e g o  (w ydrukow any na s. 3— 10).

Duże zainteresowanie wyw ołał refera t prof, 
dra I g n a c e g o  T ł o c z k a  H istoryczny roz
wój konstrukcji drew nianych w  Polsce, będący 
podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy w 
tym  zakresie. W ielki dorobek referen ta  w za
kresie badań nad budownictw em  drew nianym  
w Polsce nadał tem u w ystąpieniu szczególną 
wagę.

Dr J e r z y  C z a j k o w s k i  w referacie T yp y  
budownictwa w iejskiego w  południow ej części 
regionu rzeszowskiego  omówił budownictwo 
kilku osiadłych na tym  terenie grup etnicz
nych. Między rzeką Białą a średnim  Sanem 
w ystępują dwie g rupy  kulturow e typu nizin
nego: Podgórzanie i Dolinianie (ci ostatni w

okolicach Rymanowa, Sanoka i Leska). G rupy 
górali ruskich osiedliły się w Bieszczadach — 
Bojkowie, a w Beskidzie Niskim i części Za
chodniego po Poprad — Łemkowie. W śród za
chowanej zabudowy au tor wyróżnił zagrody 
wielobudynkowe, z najbardziej typow ym  ukła
dem: domu i stodoły ustawionych względem 
siebie w kilku w ariantach. W yjątkowe są na 
tym  terenie zagrody tworzące zw arty  czworo
bok. Budownictwo Bojków i przew ażającej czę
ści Łemków charakteryzuje się skupieniem  ca
łego zespołu pomieszczeń pod jednym  dachem  
(zagroda jednobudynkowa). Jedynie Łemkowie 
sądeccy wyodrębnili budynek stodoły połączo
nej ze stajnią. Osobny budynek w  zagrodzie 
stanowi w yodrębniony spichlerz. Om awiane ty
py budownictwa nie w ystępują w zw artych 
zespołach; charakterystyczną cechą jest prze
mieszanie i jednoczesne w ystępowanie różnych 
w ariantów  obok siebie. Analizując układ w nę
trza chałup, au to r dokonał podziału na trzy  za
sadnicze typy: jednotraktow y, pó łtoratrak tow y 
i dw utraktow y. Dokładna analiza rozpowszech
nienia się poszczególnych odmian, omówienie 
wielu innych zagadnień związanych z budow 
nictwem  drew nianym  (m.in. dachy, elem enty 
konstrukcyjne, dekoracje) stanow i istotne 
osiągnięcie autora.

Trzy kom unikaty: m gra W a n d y J a s t o w e j ,  
m gra H e n r y k a  Ś w i ą t k o w s k i e g o  
i m gra K a z i m i e r z a  U s z y ń s k i e g o  — 
przedstaw iły m echanizm  pow staw ania muzeów 
etnograficznych, inicjow anych przez lokalne 
środowiska. K ażdy z tych ośrodków obrazuje 
zagadnienia odmienne, pokonuje inne trudnoś
ci. W rozwiązaniu zagadnień n a tu ry  konserw a
torskiej bardzo pomocna była działalność Dzia
łu  Instruktażu  Terenowego „INCO”. Do n a j
ciekawszych osiągnięć m niejszych środowisk 
należy niew ątpliw ie Ośrodek P lenerow y Bu
downictwa Ludowego w Łowiczu. Nie tylko 
ustawiono tam  zagrody z pełnym  zespołem bu
dynków gospodarskich, lecz również wyposa-
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1. Sanok, Muzeum B u
downictwa Ludowego, 
fragment skansenu (fot. 
MBL Sanok)
1. Sanok. Musée de l’A r
chitecture Populaire, 
fragment d’un skansen

2. Sanok, Muzeum B u
downictwa Ludowego, 
m łyn wodny (fot. MBL 
Sanok)
2. Sanok. Musée de l’A r
chitecture Populaire, 
moulin à l’eau

żono chałupy w sprzęty, meble i dekoracje, a 
przed domami posadzono zarówno kwiaty, w a
rzywa, jak i rośliny lekarskie (ok. 70 gatun 
ków) stosowane przez ludność wiejską. Uzupeł
nienie tych tem atów  stanowił kom unikat st. 
asystenta Muzeum Budownictwa Ludowego 
(dalej w skrócie — MBL) w Sanoku L e s z k a  
S m o c z k i e w i c z a  przedstaw iający mono
grafię wybranego budynku.

R eferat dyr. A l e k s a n d r a  R y b i c k i e g o  
Organizacja M uzeum  Budow nictw a Ludowego  
w Sanoku  m iał istotne znaczenie nie tyle może 
z powodu przedstaw ienia h istorii tego zespołu, 
znanej już z publikacji, ile ze względu na 
szczegółowe, robocze naśw ietlenie szeregu za

gadnień natu ry  organizacyjnej. CHbok omówie
nia ogólnych założeń program owych, prelegent 
dokonał analizy wszystkich działów muzeum, 
szczególnie podkreślając zagadnienia konserw a
torskie. P rak tyka MBL pozwala stwierdzić, że 
prace natu ry  budowlanej w parkach etnogra
ficznych mogą i powinny się odbywać m etodą 
gospodarczą inwestora. W konserw acji zabyt
ków budownictwa drew nianego ok. 70°/o prac 
nie da się znormalizować, co uzasadnia organi
zację prac wg system u dniówkowego (z tym  
stw ierdzeniem  polemizował w dyskusji dyr. 
inż. Lucjan Czyż, opierając się na bogatych 
doświadczeniach Pracow ni Konserwacji Za
bytków). Za najbardziej uciążliwy w organiza
cji parku etnograficznego au to r uznał — i n ie
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bez racji — sam m echanizm  uzyskania zatw ier
dzenia lokalizacji i założeń wstępnych, a więc 
spraw y pozostające w gestii w ładz adm inistra
cyjnych. Przyczyną tego zjawiska jest brak 
przepisów regulujących tryb  postępowania przy 
organizowaniu parków  etnograficznych. Dyr. 
A. Rybicki w yraźnie określił zadania p ro jek tan
ta parku  etnograficznego: Rola projektanta-ar- 
chitekta powinna ograniczyć się w  pierw szej 
jazie do zaplanowania głównie dróg i ciągów  
kom unikacyjnych , podziału terenu na regiony 
etniczne, a regionu najogólniej na potrzebną  
liczbę parceli budowlanych; do tego doszłyby  
także urządzenia użyteczności publicznej oraz 
pro jek ty  zaplecza magazynowego. Usytuowanie  
obiektów na terenie parceli warto by pozosta
wić etnografom. Istotną bolączką — zdaniem 
referen ta  — jest brak  wyraźnych przepisów 
wyznaczających paragrafy  budżetu, z których 
można dokonywać zakupu budynków etnogra
ficznych.

D yskusja w całej rozciągłości potw ierdziła sze
reg poglądów dyr. A. Rybickiego. W śród w y
powiedzi dotyczących przepisów praw nych na j
bardziej ważkie było w ystąpienie prof, dra
I. T ł o c z k a ,  k tó ry  m.in. stw ierdził: Żadne 
z istniejących przepisów  — czy to budowla
nych, czy z zakresu planowania przestrzennego  
— nie dotyczą zakładania, rozplanowania czy  
realizacji m uzeów  budownictwa ludowego. W  
zw iązku z tym  — błędem jest powoływanie się 
na istniejące przepisy. Błąd popełnia architekt, 
który czepia się ich jak deski ratunku, bo chce 
działać legalnie; błędem jest ze strony organi
zatorów m uzeów  budownictwa ludowego po
woływanie się na te przepisy, które zupełnie  
nie przew idziały tego tyou  obiektów. D yskutant 
wysunął p rzy ję ty  z aplauzem  przez zgrom a
dzonych postulat, aby Zarząd Muzeów i Ochro
ny Zabytków spowodował uregulowanie tej 
spraw y w drodze zarządzenia M inistra K u ltu ry  
i Sztuki i M inistra Budownictwa i Przem ysłu 
M ateriałów Budowlanych. Mówiąc o pow stają
cych obecnie muzeach, lokalizowanych w po
bliżu m iast, prof. dr I. Tłoczek stw ierdził m ię
dzy innymi: Należałoby również umieść do pla
nu zagospodarowania przestrzennego miasta 
zastrzeżenie co do tak zw anej s tre fy  ochronnej 
parku etnograficznego, izolującej obszar m u 
zealny od inw azji osiedlowej na tereny p rzy
ległe. Należałoby też w ysunąć pod adresem M i
nisterstwa K u ltu ry  i S z tu k i prośbę o w yjedna
nie interpretacji postanowień U staw y o plano
waniu przestrzennym  z 31 stycznia 1961 r. w  
sprawie uprawnień służby konserw atorsko-m u
zealnej, tyczących się rozplanowania terenów  
parków etnograficznych. Na konieczność za
pewnienia większej opieki obiektom pozostają
cym nadal w terenie zwrócił uwagę m gr R y- 
s z a r d  B r y k o w s k i ;  przenoszenie zabytków 
do parków  etnograficznych jest bowiem tylko 
ostatecznością. Niezależnie od wysiłków służby 
konserw atorskiej, zbyt duża jeszcze — zdaniem 
dyskutanta — liczba zabytków ulega rozebra-

3. Ulucz, cerkiew po konserwacji (fot. MBL Sanok)
3. Ulucz. Eglise orthodoxe après la conservation

niu bądź też popada w ruinę. Między innym i 
zagrożone są cerkwie w Smolniku, Ustianowej, 
Skorodnem, a w samych Myczkowcach stoi 
zrujnow any spichlerz — bodajże ostatni tego 
typu na tym  terenie. Mgr R. Brykowski stw ier
dził: W ypow iedź moją chciałbym zamknąć go
rącym  apelem o ratowanie tych resztek, które  
się do dziś zachowały. Nie są to zabytki ka te 
gorii Łańcuta czy Baranowa, ale są to obiekty, 
które kiedyś tu ta j znajdow ały się w  swojej 
masie. Ta masa świadczy o ku lturze  m aterial
nej terenu, świadczy o stosunkach, które tu ta j 
panowały.

STRUKTURA DREWNA I PRZYCZYNY ROZKŁADU

Dwa refera ty  z tego zakresu zostały opubliko
wane w całości: prof, dra F r a n c i s z k a  
K r z y s i k a  (s. 11— 16) i doc. dra J e r z e g o  
W a ż n e g o  (s. 17—20). W trzecim  — doc. dr 
J a n  D o m i n i k  omówił W yniki badań nad 
składem  gatunkow ym  owadów niszczących bu
dowle drewniane. Referent przedstaw ił i uza
sadnił tezę, że aktywność poszczególnych grup 
owadów niszczących drewno, poza szeregiem 
ogólnie znanych czynników, zależy także od 
wieku samego m ateriału  budowlanego. Dokonu
jąc klasyfikacji owadów pod tym  względem, 
wydzielił trzy  grupy. G rupę pierwszą tworzą

41



owady atakujące drewno niezależnie od wieku, 
lecz tylko wtedy, gdy jest ono porażone przez 
grzyby. Do tej grupy owadów należą: kołatek 
uparty  (Leptura rubra  L.) oraz przedstaw icie
le podrodziny trzeniow atych (Cossoninae, Cur- 
culionidae). G atunki te pogłębiają jedynie roz
kład drew na spowodowany przez grzyby. 
Zwalczenie grzybów i usunięcie przyczyn za
grzybienia jest zatem podstawowym  zadaniem  
w walce z tym  typem  owadów. Do grupy d ru 
giej należą owady rozw ijające się z zasady 
w drew nie nie opanowanym przez grzyby. Są 
to: kołatek domowy (Anobium punctatum
Deg.), spuszczel (H yiotrupes bajulus L.) oraz 
wyschlik (Ptilinus pectinicornis L.). Spuszczel 
a takuje całe budynki już w kilka la t po ich 
powstaniu, chętniej atakuje  jednak obiekty 
starsze, lecz już w budowlach 30—40-letnich 
ilość czynnych żerowisk zmniejsza się; w bu
dynkach 100— 150-letnich czynne żerowiska 
należą do rzadkości. Kołatek domowy zaczyna 
atakować obiekty już 5— 10-letnie, a ilość że
rowisk zwiększa się w m iarę wieku budowli, 
do najstarszych włącznie. Kołatek zatem, a nie 
spuszczel jest głównym  wrogiem zabytków li
czących powyżej 150 lat. Grupę trzecią, p rze j
ściową, stanow ią kołatki: Xestobium  rufovillo- 
sum  Deg. i Xestobium dufour, rozw ijające się 
zarówno w drew nie zagrzybionym  jak i zdro
wym. W okolicach o chłodnym  i wilgotnym  
klimacie (Olsztyńskie, Podhale) są one n a j
groźniejszymi szkodnikami budowli. A takują 
najczęściej budynki pochodzące z przełomu 
X V III/X IX w. i starsze. Podstawowe znaczenie 
dla ochrony budowli przed tym i gatunkam i 
ma usunięcie przyczyn zawilgocenia drewna.

Dyskusja po referatach związana była w głów
nej mierze z w ystąpieniem  doc. dra J. W aż
nego i dotyczyła zagadnień procesu starzenia 
się drew na i granicy czasu jego trwałości. Zda
niem prof, dra Fr. Krzysika, teza referen ta  
prowadzi do stw ierdzenia, że rozkład drew na 
powodują wyłącznie czynniki biologiczne. Nie 
ma w tym  założeniu miejsca na zjawisko sta 
nowiące w ynik naturalnego starzenia się drew 
na, co nasuwa następujące pytania: Czy przy  
zastosowaniu dobrze działających środków 
i metod konserw atorskich można nadać drew 
nu trwałość równą wieczności? Jeżeli nie, to 
jaki okres długowieczności można uważać w 
konserw acji zabytków drew nianych za osiąg
nięcie optym alne lub docelowe? D yskutant 
jest zdania, że niezależnie od czynników bio
logicznych, drewno podlega procesowi starze
nia się. Na terenie Polski np. nie zachowały 
się zabytki drew niane starsze niż z wieku XIV, 
co zdaje się wyznaczać granicę czasu starzenia 
się drew na w w arunkach krajow ych. W N or
wegii np. ową granicę stanow i wiek XI. Za
biegi konserw atorskie chronią drewno przed 
zniszczeniem biologicznym, nie mogą go n a 
tom iast zabezpieczyć przed działaniem  zja
wiska starzenia się. Jednoznaczne ustalenie 
granicy trwałości drew na zabezpieczonego
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przed zniszczeniem biologicznym może, zda
niem dyskutanta, rzutować na praktyczne 
rozwiązania konserw atorskie: Trudności zw ią
zane z  zapewnieniem  drew nu w ym aganej d łu
gowieczności mogą spowodować bardziej libe
ralne nastawienie do zagadnień w ym iany  
uszkodzonych elementów.

Proces starzenia się drew na wg zdania prof. 
Fr. K rzysika postępuje w m iarę kurczenia się 
lub pęcznienia m ateriału  pod wpływ em  zmian 
wilgotności drewna, przy  czym wyzwala się 
w ew nętrzne naprężenie dochodzące do 10 000 
atm osfer, co wpływa na obniżenie w ytrzym a
łości drewna. Równocześnie rozkładowo od
działują św iatło i proces powolnego u tle
niania się drewna. Suma tych zjawisk powo
duje „zmęczenie” włókien celulozowych okre
ślane jako „starzenie się drew na”, i może do
prowadzić do jego zniszczenia, niezależnie od 
destrukcji biologicznej. Pogląd ten  w zasadzie 
podtrzym ał doc. d r J. W ażny, podkreślając, że 
rozkład drewna bez udziału katalizatorów  za
chodzić nie m oże, bez względu na to, czy będą 
to biokatalizatory wydzielane przez grzyby, 
czy będzie to działanie radiacji, u ltrafio letu  
bądź innych czynników , które są w  stanie tę  
hydrolizę czy oksydację wywołać. I dalej — 
stw ierdził doc. d r J. Ważny: Drewno jest m a
teriałem , k tóry  może zachowywać trwałość 
przez nieograniczony okres czasu, pod w arun
kiem , że będzie przebyw ać w  warunkach nie 
sprzyjających rozw ijaniu m ikroorganizm ów  
(pod pojęciem  mikroorganizm ów dyskutant ro
zumie nie tylko grzyby, m ikro- i m akrofungi, 
lecz również bakterie), czy też nie będą działa
ły  czynniki abiotyczne, które hydrolizę lub 
oksydację mogą wywołać. C zynniki te mogą 
na pewno jakąś rolę odgrywać przy  zmianach 
w  drewnie. Licznie zachowane przykłady  dre
wna, które ma 3 000 lat lub 1 000 lat, dowodzą, 
że samo z siebie się ono nie starzeje. Przy ana
lizie rozkładu drewna konieczne jest ustalenie  
przyczyny  rozkładu, naw et w  sytuacjach, k ie 
dy na razie zjaw isk tych nie znam y. P rzyk ła
dem stosunkowo niedawno stw ierdzonych 
przyczyn rozkładu drew na jest w ykrycie grzy
bów wyw ołujących pleśniow y rozkład drewna. 
Znaczną większość przyczyn rozkładu drew na 
należy obecnie uznać za w yjaśnioną. Już obec
nie znanych jest około 140 gatunków  m ikro
organizmów niszczących drew no w wodzie 
(jednak przy  pew nym  dostępie tlenu).

OCHRONA I KONSERWACJA DREWNA .

wzbudziła z n a tu ry  rzeczy znaczne zaintereso
wanie, co wyraziło się liczbą siedm iu referen 
tów. N iniejszy num er „Ochrony Zabytków ” 
zawiera 3 artyku ły , a mianowicie: prof, dra 
J ó z e f a  K o c h m a n a  (s. 30— 34), d ra  inż. 
M i c h a ł a  C z a j n i k a  (s. 21—29) i dyr. 
m gra J e r z e g o  T y m i ń s k i e g o  (s. 35— 
38).



W śród pozostałych w ystąpień na szczególną 
uwagę zasługuje refe ra t m gra W o j c i e c h a  
K u r p i k a  Z doświadczeń pracowni konser
watorskich M uzeum  Budownictwa Ludowego  
w  Sanoku, w k tórym  au tor dokonał oceny pię
cioletniego dorobku. W śród zabytków rucho
m ych poddaw anych zabiegom w pracowniach 
au to r wydzielił dwie grupy: 1. obiekty poli
chrom owane (obrazy, rzeźby, sprzęty) i 2. 
obiekty nie polichromowane (narzędzia rolni
cze, sprzęty  domowe etc.). Zabytki polichro
mowane, pochodzące w znacznej części z cerk
wi, przybyw ają do pracow ni przew ażnie w 
stan ie katastrofalnym  (cytowane przykłady 
przyw iezienia obrazu w bryle lodu lub po
krytego kilkucentym etrow ą w arstw ą ptasich 
ekskrem entów). Fakt ten zmusza do stosowa
nia skom plikowanych niejednokrotnie zabie
gów. N ajbardziej charakterystycznym i form a
m i destrukcji zabytków drew nianych Rzeszow- 
szczyzny są: złuszczenia i sproszkowania w ar
stw y m alarskiej, nadw ątlenie s tru k tu ry  drew 
na (głównie w w yniku działania kołatków), na 
trzecim  m iejscu w ystępują grzyby. Tak typo
we przyczyny, jak przem alowanie obrazów, 
niewłaściwe użytkowanie, błędy technologicz
ne i na tu ra lne  procesy starzenia się — znaj
dują się, zdaniem  prelegenta, na dalszym pla
nie. Działalność pracow ni jest w głównej mie
rze nastaw iona na zabezpieczenie możliwie du
żej liczby zagrożonych dzieł sztuki. W tej sy
tuacji pracow nie konserw atorskie muszą poko
nywać znaczne trudności, nie znane w takim  
stopniu w innych regionach kraju . Jednak po
za trudnościam i spowodowanymi samym sta 
nem  zachowania, znaczny nakład sił i czasu 
pochłaniają bardzo uciążliwe — zdaniem p re
legenta — staran ia  o m ateria ły  konserwujące. 
W śród wielu przeszkód wym ienić też należy 
niechęć do realizacji m ałych zamówień przez 
przedsiębiorstw a zajm ujące się dystrybucją 
chemikaliów, perm anentny  brak niektórych ro
dzajów m ateriałów  na rynku, wreszcie koszty. 
Owocna współpraca z „INCO” pozwala rozw ią
zać tylko niektóre z problem ów zaopatrzenia. 
B rak w ystarczającej liczby środków transpor
tu  i personelu również w pływ a w dużym stop
niu na ograniczenie działalności pracowni. 
M gr W. K urpik  zakończył referat szeregiem 
postulatów . Na pierwsze m iejsce wysuwa się 
postulat zaopatrzenia m ateriałowego: Obecna 
konferencja może i powinna w  sposób zasadni
czy  przynieść poprawę w  zaopatrzeniu pracow
ni konserwatorskich. K w estia w ytypow ania  
właściw ych m ateriałów oraz szczegółowego 
określenia ich cech wykracza poza ram y obec
n e j konferencji i powinna być omówiona w  
gronie specjalistów, producentów i odbiorców. 
Następne postu laty  to dystrybucja  roztworów  
żyw ic przygotowanych w  rozpuszczalnikach  
o niew ielkie j polamości, np. polioctanu w in y 
lu w  toluenie, oraz spoiwo do trocinowych  
mas wypełniających, które posiadałoby znacz
ną lepkość, m in im alny  skurcz i trwałą ela

styczność. Na dalszym  etapie celowe byłoby  
w yprodukowanie w ysokiej jakości em ulsji tak  
koniecznych przy ratowaniu złuszczonych  
i złuszczających się polichromii. Poza w ypró
bowaną już i stosowaną dość powszechnie  
em ulsją polioctanu w inylu , warto rozpowszech
nić również em ulsję polim etakrylanu butylu , 
dającą po wyschnięciu błonę bardziej elastycz
ną i m n ie j wrażliwą na działanie niskich tem 
peratur. Referent zaapelował do Zjednoczo
nych Zespołów Gospodarczych „INCO” o roz
szerzenie produkcji m ateriałów  konserw ator
skich.

Mgr inż. J a n u s z  W i t r y l a k  w  referacie
0  pracach konserw acyjnych prowadzonych w  
M uzeum  K urpiow skim  typ u  skansenowskiego  
w Nowogrodzie Ł om żyńskim  przedstaw ił do
świadczenia w ynikające z pięcioletniej współ
pracy Zespołu Chemii Gospodarczej ZZG 
„INCO” z kierownictw em  muzeum. O biekty 
budownictwa drewnianego były porażone przez 
kołatka, spuszczela, a w jednym  w ypadku przez 
trzpiennika; wilgotność drew nianych elem en
tów w  zewnętrznych partiach drew na wynosi
ła 28°/o. Zastosowano następujące zabiegi: 
opryskiwanie w okresie wiosennym  zew nętrz
nych partii obiektów 18-procentow ym  roztwo
rem  wodnym Soltoxu; w połowie w rześnia do
konano im pregnacji X ylam item  Żeglarskim . 
W ew nętrzne ściany, przeznaczone pod pobiałę, 
a także sprzęty domowe opryskano lub posma
rowano Antoxem, podobnie jak dachy k ry te  
gontem. Gonty przygotowano do m ontażu im
pregnacyjną kąpielą w stężonym roztworze 
Soltoxu, a po ułożeniu na dachu opryskano 
zew nętrznie X ylam item  Żeglarskim . O biekty 
nowo przenoszone zabezpieczano odmiennie: 
przed m ontażem  opryskiwano całe elem enty 
10-procentowym roztworem  wodnym  Soltoxu, 
po wyschnięciu i zmontowaniu opryskiwano 
z zew nątrz X ylam item  Żeglarskim, a w ew nątrz 
Antoxem. Układane polepy mieszano z p re
paratem  solowym Soltox w ilości 3 kg na m3 
polepy. Mech stosowany do obtykania szczelin 
m iędzy belkam i moczono w 10-procentowym 
roztworze Soltoxu, po czym suszono na siat
kach. Deski podłogowe przed m ontażem  im
pregnow ano 10-procentowym roztw orem  wod
nym  Soltoxu, a następnie od spodu X ylam i
tem  Popularnym . Analogicznie traktow ano 
legary, sm arując całą ich pow ierzchnię X yla
m item  Popularnym . Drewniane rzeźby ludo
we, po przem yciu toluenem, nasycano A nto
xem, owijano w w orki z folii polietylenow ej
1 przechowywano tak  przez 4 tygodnie. P rze
prowadzone kontrole potw ierdziły słuszność 
zastosowanych środków i metod.

Dyr. inż. L u c j a n  C z y ż  w referacie K on
serwacja drewna zabytkowego w  Pracowniach 
Konserwacji Zabytków  omówił doświadczenia 
przedsiębiorstw a, zajm ującego się pracam i te
go typu od 15 lat. Podkreślając znaczny po
stęp, jakiego dokonał przem ysł chem iczny pro

43



dukując szeroki asortym ent środków stosowa
nych w zabiegach konserw atorskich, referent 
zwrócił uwagę na szereg cech ujem nych. Na
leżą do nich: zmiana barw y drewna, brak 
uodpornienia na ogień, a naw et zmniejszenie 
natu ralnej odporności drew na na ogień przy 
stosowaniu preparatów  olejowych. Użycie pre
paratów  nasuw a zastrzeżenia, a to zarówno 
ze względu na ich toksyczność, jak i z powo
du trwałego, nieprzyjem nego zapachu. Pracow 
nie K onserw acji Zabytków stosują preparaty  
produkcji ,,INCO”, takie jak Xylam it, Soltoxy 
i Antox, k tó ry  ma szczególnie duże walory. 
Referent zwrócił jednak uwagę na konieczność 
pow tarzania zabiegów im pregnacyjnych co 
4—5 lat i w ysunął postulat objęcia stałą kon
trolą specjalistyczną zabytków konserwowa
nych i prow adzenia prac doraźnych w miarę 
potrzeby. Pracow nie Konserwacji Zabytków 
są przygotow ane do przyjęcia takich zadań. 
Pierwsza kontrola powinna nastąpić już w 
dwa lata po dokonaniu zabiegów. Na przykła
dzie konserw owanych 4 lata tem u zabytków 
w Zubrzycy Górnej, wśród których jeden 
obiekt jest nadal atakow any przez owady, re
feren t ukazał wspom nianą już małą trwałość 
środków im pregnujących. W ynika stąd — je
go zdaniem — postulat opracowania środków 
dających gw arancję trwałości przez okres 10— 
15 lat. Niezależnie od nasycania, Pracownie 
Konserw acji Zabytków podjęły próby gazowa
nia elem entów  drew nianych i m ają nadzieję 
uzyskać efek ty  pozytywne. Dyr. inż. L. Czyż 
zgłosił postu lat rozszerzenia asortym entu 
środków chemicznych ułatw iających zabiegi 
i ograniczających nakład pracy  ludzkiej.

Dyskusja nad  tą grupą referatów  m iała charak
ter bardzo ożywiony, twórczy i doprowadziła 
do sform ułow ania szeregu trafnych ocen i po
stulatów . Doc. d r J. W ażny podkreślił, że 
w zbyt m ałym  jeszcze stopniu korzysta się 
w konserw acji z tworzyw sztucznych, co zresz
tą znalazło w yraz w referatach. Dotychczaso
we badania, prowadzone w Zakładzie Fitopa- 
tologii Leśnej i K onserw acji Drewna Szkoły 
Głównej Gospodarstwa W iejskiego w W arsza
wie dały w yniki zadowalające. Trwałość 
drew na nasycanego pod ciśnieniem  przekro
czyła naw et 100%. W wielu wypadkach zasto
sowanie tw orzyw  sztucznych spowodowało, że 
właściwości drew na częściowo zniszczonego 
przew yższyły cechy drew na zdrowego. Wśród 
cech ujem nych wystąpiło znaczne podniesienie 
ciężaru właściwego, lecz cechy dodatnie drew 
na zakonserwowanego tworzyw am i sztuczny
mi w yrów nują, a naw et przew yższają ujem ne 
skutki zabiegu. Zastosowanie przed kilku laty  
żywicy V inoflex (prod. NRF) w drew nianych 
elem entach pałacu wilanowskiego dało wyniki 
pozytyw ne; podobne zresztą efekty dają ży
wice krajow e — epoksydowe, polioctan w iny
lu i polim etakrylan. Sądzą, że należałoby za
jąć się szerzej zagadnieniem tw orzyw  sztucz
nych w  konserw acji i skorzystać z możliwości,
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które już w  kraju istnieją  — powiedział doc. 
dr J. W ażny — B yłoby również pożądane roz
szerzyć zakres produkcji żyw ic i tw orzyw  syn 
tetycznych , a także wypróbować je do celów  
konserw acyjnych. Do tego postulatu  przyłączył 
się st. asystent L. Smoczkiewicz, zwracając 
uwagę, że wysokie ceny tw orzyw  sztucznych 
w praktyce wykluczają ich zastosowanie w za
biegach związanych z budownictw em  drew 
nianym  i dotychczas tworzywa te są w ykorzy
styw ane przy  konserw acji drobnych zabytków 
(rzeźby itp.). D r inż. M. Czajnik, podejm ując 
tem at poruszony przez prof, d ra  J. Kochmana, 
zwrócił uwagę, że problem  zabezpieczania 
drzew  zabytkowych był dotychczas zagadnie
niem  m arginesowym, przy czym interw encje 
podejm owane były jedynie ze względu na bez
pieczeństwo lub w w yniku przypadkow ej 
troskliwości. Stosowana obecnie m etoda plom 
bowania drzew żywych przy  użyciu betonu 
wykazuje szereg cech zdecydowanie ujem nych 
i powinna być całkowicie zaniechana. Można 
już dziś stw ierdzić  — powiedział d r inż. M. 
Czajnik — że do tego celu nadają się niektóre  
żyw ice syn tetyczne, które wpraw dzie nie są 
grzybobójcze, lecz mają własności grzybosta- 
tyczne, a charakteryzują się przede w szystk im  
lekkością, dobrą przyczepnością i nie niszczą 
tkanki drzew nej. Przechodząc do charak tery 
styki krajow ych środków grzybobójczych i im
pregnacyjnych, dyskutant stw ierdził: Chciał
bym  wyjaśnić, że preparaty w ytw arzane przez 
w szystkich  producentów krajow ych praktycz
nie nie ustępują wartością preparatom zagra
nicznym , jeśli chodzi o skuteczność działania 
w  zakresie toksyczności i innych cech fizy k o 
chemicznych... — i dalej — Do zagadnienia 
trwałości zabiegów im pregnacyjnych nie nale
ży  podchodzić ty lko  pod kątem  jakości i trw a 
łości preparatów. Zagadnienie to jest złożone. 
Żaden, najdoskonalszy naw et preparat nie 
spełni swojego zadania, jeśli drewno będzie po
zostawało w  n iekorzystnych  warunkach. I tak 
np. podkłady kolejowe w ytrzym ują bez im
pregnacji 2—3 lata; po im pregnacji — około 
15 lat. Im pregnacja przedłuża okres trwałości 
4—5-krotnie. Nawiązując do cytowanego już 
przykładu zaatakowania impregnowanego 
drew na w Zubrzycy Górnej, dysku tan t w ska
zał: Należałoby przeanalizować, czy przyczyna  
tkw i w  doborze preparatów, czy w  jakości w y 
konawstwa. Może zabezpieczono drewno ty lko  
powierzchniowo, może w  drewnie pozostały  
ogniska porażenia przez owady nie zlikw ido
wane całkowicie zabiegiem im pregnacyjnym ?  
Zabezpieczenie strzech nie może jeszcze być 
praktycznie rozwiązane. Zastosowanie Pyro la- 
ku m etodą opryskiwania nie daje efektu, po
nieważ w iatr powoduje likw idację tego zabez
pieczenia. Z kolei całkowite nasączenie powo
duje znaczne podniesienie wagi, czego nie w y
trzym a konstrukcja dachowa. Optym istycznie 
zabrzm iała ocena dra  inż. M. Czajnika doty
cząca środków przeciwogniowych: Na obecnym



etapie możliwości surowcowych jest już szan
sa w yprodukowania preparatu przeciwogniowe- 
go do drew na, k tóry  będzie również prepara
tem  grzybobójczym  i owadobójczym. Przem yśl 
kluczow y dostarcza surowce, które mogą być 
bazą dla opracowania tych  preparatów. Prepa
rat tego typ u  jest bardzo potrzebny, gdyż ko 
rzystn iejsze będą e fek ty  impregnacji, a równo
cześnie taki preparat um ożliw i w ykonaw com  
robót, Pracowniom Konserwacji Zabytków  i in 
n ym  obniżyć nakład robocizny.

Zagadnienie walki z zagrzybieniem  w budow
nictw ie omówił w in teresującym  w ystąpieniu 
inż. A l f r e d  C h o j n a c k i ,  koordynator do 
walki z grzybem  domowym w województwie 
wrocławskim. Czynniki biologiczne powodują 
nie m niejsze s tra ty  niż ogień, co nadaje szcze
gólną rangę walce z biologicznym poraże
niem  budynków. W województwie w rocław
skim polityka rem ontowa leżała dotychczas 
w strefie działania poszczególnych resortów  
i oparta była na odrębnych i często nieżycio
wych przepisach. Brakowało specjalistycznego 
rozpoznania stanu  budynków, co wpływało na 
dowolność i przypadkowość przeprow adzanych 
remontów. W 1967 r. uchwała Prezydium  Wo
jewódzkiej Rady Narodowej wprowadziła obo
wiązek przeglądu wszystkich budynków w za
kresie stanu  technicznego i ew entualnego po
rażenia przez czynniki biologiczne. Przeglądu 
dokonują grupy specjalistyczne, kw alifikując 
każdy budynek, co ułatw i planow anie doraźne 
i długofalowe. Przed rem ontem  każdy budynek 
musi być nadto zaopatrzony w specjalistyczne 
orzeczenie mykologiczno-budowlane. W ydaje  
m i się celowe — podkreślił inż. A. Chojnac
ki — zastosowanie takiego lub podobnego sy 
stem u planowania rem ontów  również w  resor
cie ku ltu ry  w  oparciu o uprzedni generalny  
przegląd budynków  zabytkow ych pod w zglę
dem  ich biologicznego porażenia, o ile natural
nie resort ten  nie posiada swoich własnych, 
lepszych lub podobnych m etod planowania re
montów, zabezpieczających obiekty zabytkowe. 
G dyby nasze m etody zainteresow ały resort k u l
tury , jesteśm y gotowi podzielić się naszym i do
świadczeniami i służyć Zarządowi M uzeów  
i Ochrony Z abytków  fachową pomocą. W ydaje  
m i się także celowe przeszkolenie w  te j dzie
dzinie przez resort ku ltu ry  w iększej liczby  
osób zw iązanych z ochroną budynków  zaby t
kowych.

Dyskusja m iała oczywiście znacznie szerszy za
kres i poruszono w niej wiele zagadnień, k tó
rych nie sposób w sprawozdaniu omówić. B ar
dzo istotna jej część odbywała się w trakcie 
przerw  w obradach i podczas zwiedzania Muze
um Budownictwa Ludowego w Sanoku. Zapo
znano się tam  również z działalnością pracow ni 
konserw atorskich, a także z założeniami i w yni
kam i pracy Stacji Doświadczalnej Chemicz
nych Środków Ochrony Drewna, zorganizowa
nej przez ZZG „INCO” i MBL w Sanoku na 
terenie sanockiego parku etnograficznego. Pod
stawową część stacji stanowi poligon do
świadczalny, na którym  zakopano do połowy 
w ziemi 77 próbek drew na różnego gatunku, 
zaim pregnowanych różnymi środkam i i m eto
dami. Stała obserwacja tych próbek pozwala 
na wyciąganie wniosków i form ułow anie po
stu latów  badawczych. Stacja, zgodnie ze swoim 
założeniem, spełnia rolę w zakresie badań: 
skuteczności i trw ałości działania preparatów  
im pregnacyjnych oraz grzybo- i owadobój
czych; skuteczności stosowanych m etod im
pregnacyjnych i grzybobójczych; nad  nowymi 
m etodam i i środkam i do konserw acji drewna 
budowlanego.

Umożliwienie bezpośredniego kon tak tu  specja
listów kierujących parkam i etnograficznym i 
z konserw atoram i, producentam i środków kon
serw atorskich i czołowymi przedstaw icielam i 
krajow ych ośrodków naukowo-badawczych jest 
w ielką zasługą organizatorów konferencji. Jej 
przebieg tak ocenił prof, dr Fr. Krzysik: W yso
ki poziom przedstawionych dotychczas refera
tów  — to niew ątpliw ie zasługa ich autorów, 
któ rzy  potrafili zrealizować postulat idei i fo r
m y, przedstawiając bardzo nieraz skom pliko
waną treść w  takiej postaci, żeby była ona in te 
resująca, przystępna i zrozumiała dla w szyst
kich uczestników  konferencji niezależnie od te 
go, że zakres specjalizacyjny każdego z  nich jest 
z na tury  rzeczy ograniczony. To jest elem ent 
pozy tyw ny , k tó ry  wymaga uznania.

Na podstawie tekstów referatów , kom unikatów  
i protokołu dyskusji — opracował

dr Lech Krzyżanowski
Ośrodek Dokumentacji Zabytków
Warszawa

RÉSUMÉ DES RAPPORTS, DES COMMUNIQUÉS ET DE LA DISCUSSION AU COURS DE LA 
CONFÉRENCE DE MYCZKOWCE LE 15 — 18 MAI 1967

La Conférence de Spécialistes à Myczkowce ayant lieu Rzeszów et par les Groupements Économiques Unifiés
du 15 au 18 mai 1967, fu t organisée par la Direction INCO — principal producteur des composés chimiques
des Musées et de la Protection de Monuments Histo- pour la conservation du bois. 145 personnes y parti-
riques près le Ministère de la Culture et des Arts, par ripaient: ethnographes, historiens de l’art, conserva-
la Présidence du Conseil National de la voïvodie de teurs, architectes, représentants des centres d’études
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et de recherches, chimistes travaillant à la production 
des oomposés susmentionnés. 18 rapports et commu
niqués ont été présentés au cours de la Conférence, 
parmi lesquels les plus importants ont été publiés dans 
le présent numéro de la „Protection des Monuments”. 
Les rapports et la discussion se sont concentrés sur 
trois principaux problèmes: 1. organisation et principes 
d’aménagement des parcs ethnographiques, 2. structure 
du bois et causes de sa décomposition, 3. protection et 
conservation du bois.

Parmi les rapports envisageant le premier de ces pro
blèmes, outre les sujets généraux (rapport du prof, 
dr K. Piwocki) l’on a analysé les divers types de la 
construction en bois dans l’architecture des villages 
en Pologne, les méthodes contemporaines de la docu
mentation ethnographique et architecturale. Quelques 
réalisations des parcs ethnographiques en Pologne fu
rent relationnées. La discussion, en règle générale, se 
limita à l’analyse des méthodes de travail dans l’orga
nisation des parcs ethnographiques. On attira l’atten
tion sur les lacunes dans les prescriptions de la légis
lation actuelle. Les prescriptions en vigueur concernant 
l’acceptation des projets architectoniques ainsi que les 
principes de la planification spatiale ne prennent pas 
en considération les besoins spécifiques quant à l’amé
nagement des musées en plein air, nouvellement in
stitués. On a donc postulé Ile complètement des pre
scriptions actuelles. Il serait aussi indispensable que 
les ethnographes puissent dire leur mot lors de l’accep
tation des plans de l’aménagement spatial dans la 
région des parcs ethnographiques pour sauvegarder la 
valeur esthétique du site. En ce qui concerne le second 
problème l’échange des opinions a surtout porté sur 
les causes de la destruction du bois (rapport du prof, 
dr F. Krzysik, et du doc. dr J. Ważny). Le dr J. Do
minik indiqua les espèces des insectes qui s’attaquent 
au bois endommagé par les champignons et celles dont 
le développement est conditionné par d’autres facteurs. 
Certaines espèces d’insectes attaquent le bois seule
ment à partir ou jusqu’à un certain âge. L’on pourrait 
donc établir la notion de la „barrière chronologique”. 
La discussion au sujet des causes de la destruction du 
bois a éveillé le plus vif intérêt. L’attention fut attirée 
tout spécialement sur les champignons qui provoquent 
la décomposition du bois par la moisissure (doc. dr J. 
Ważny) ainsi que sur les facteurs mécaniques qui 
engendrent le processus de vieillissement des fibres 
de la cellulose; à l’occasion — on a souligné l’effet des 
changements thermiques et des variations du degré 
d’humidité et du rayonnemmemt dans l’hydrolyse et 
l’oxydation du bois, ainsi que la nécessité de définir la

limite réelle de la longévité du bois de construction 
(soumis et non soumis aux traitem ents de conservation) 
dans les conditions polonaises. Ceci pourrait avoir 
une importance capitale pour apprécier s’il est utile 
ou non de conserver des éléments de construction en 
bois authentiques dans les monuments anciens soumis 
aux interventions des conservateurs.

En ce qui concerne le problème nro 3 — un échange 
d’opinions a eu lieu entre les praticiens qui depuis 
plusieurs années procèdent aux traitem ents de con
servation avec les nouveaux spécifiques qui leur sont 
fournis. Il fut établi que les produits polonais servant 
à l’imprégnation ainsi que les fongicides et insecticides 
égalent le standard mondial. Néanmoins ils ont aussi 
de nombreux caractères nettem ent négatifs, tels que, 
en premier lieu, une faible durabilité d’où ressort la 
nécessité de procéder aux mêmes traitem ents tous les 
4 à 5 années. On a également reconnue comme néga
tive la haute toxicité des produits chimiques rendant 
plus difficile l’organisation des travaux de conserva
tion, leur arôme durable et irritant, la résistance 
amoindrie du bois à l’action du feu (lors de l’emploi 
des produits huilés). Parmi les nombreux postulats 
adressés aux producteurs fut posé celui de procéder 
à la production d’un produit pour la conservation des 
toits de chaume et de jonc, à la préparation d ’un 
liant pour les masses de sciures employées pour com
pléter les manques, à la fabrication des émulsions de 
haute qualité pour consolider les couches picturales 
écaillées. Selon l’avis du dr ing. J. Czajnik il est 
possible de produire — à base des m atières existant 
dans notre pays — une préparation complexe qui 
rendrait le bois réfractaire à l’action du feu tout en 
ayant aussi des particularités fongicides et insecti
cides. On a postulé en même temps d’étendre un con
trôle permanent, par un groupe de spécialistes, sur 
les bâtiments historiques en bois. Les matériaux ainsi 
ammassés perm ettraient d’établir un plan à longue 
échéance de réparations et restaurations dans lequel 
la décontamination fongicide constituera un travail 
préliminaire.

L’étroite collaboration de l’INCO, producteur des pré
parations chimiques de conservation, avec les ateliers 
de conservation et la majorité des parcs ethnographi
ques en Pologne permet de considérer comme favo
rables les perspectives qui s’ouvrent dans ce domaine. 
L’on peut s ’attendre à de nouveaux progrès sur le plan 
de la protection des monuments en bois, étant donné 
l’intérêt particulier que lui porte la Direction des 
Musées et de la Protection des Monuments historiques.

HANNA MARKOWSKA

ODNALEZIENIE SYGNATURY PLERSCHA NA OBRAZIE Z KOŚCIOŁA W LEŚNEJ

W ubiegłym  roku oo Paulin i z Leśnej, pow. 
Biała Podlaska, powierzyli mi do konserwacji 
obraz „Nawiedzenie NM P” z głównego ołtarza 
tam tejszego kościoła — ol. pł. — niesygnowa- 
ny, a przypisywany Łukaszowi Czechowiczo

* E . R a s t a w i e c k i ,  Słownik Malarzów Pol
skich s. 108, poz. 57; T. Ś w i ą с к i, Opis starożytnej

wi *. Obraz niegdyś konserwowany z widocz
nym i pociem niałymi przem alowaniam i w gra
nicach form y kompozycyjnej. Bardzo brudny, 
sfalowany w praw ej górnej części. Całość lica 
nierówna, popękana, pośrodku w pionie bardzo

Polski 1828 II, 225; K. W. W ó j c i c k i ,  Opis cudow
nego obrazu z Leśnej, „Alleluja” 1843 s. 248.
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