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jeszcze stopniu rozwiązuje isię te problem y w  sposób kompleksowy. Trafnie określił 
ten  m ankam ent -mgr Bolesław Bielaw ski (Ośrodek D okum entacji Zabytków), który 
w  trakcie -dyskusji lubelskiej stw ierdził: kaplica na zam ku w  Dublinie jest typowym 
przykładem  często u nas spotykanego oddzielnego trak tow an ia  konserw acji arch itek
tu ry  i znajdujących isię w  jej w nętrzu  tzw. zabytków  ruchomych, do k tórych zalicza
m y też m alarstw o ścde-nine.

K onserw ację arch itek tu ry  pojm uje się u nas często jako konserw ację jedynie sub
stancji architektonicznej, gdy tymczasem dla znajdujących isię w jej w nętrzu  zabyt
ków  zazwyczaj ważniejszy jest m ikroklim at tego w nętrza. W  przypadku kaplicy ca
łość prac -architektoniczinych pow inna być jeśli -nie podporządkowana,, to ściśle po
w iązana z najcenniejszym  elem entem  tej kaplicy, jakim  są niew ątpliw ie malowidła 
ścienne. Chodzi więc o m ikroklim at, k tó ry  oczywiście uzależniany jest -od staniu -sub
stancji architektonicznej. Przy konserw acji zarówno kaplicy jak  i znajdujących się 
w  niej m alow ideł .nie pam iętano o tej prostej współzależności, świadczy o tym  np. 
b rak  w entylacji. Przyczyny zawilgocenia-, jak  również szkodliwość betonowej szli-chty 
na sklepieniach można było przewidzieć w trakcie konserw acji w la tach ,1964—1960. 
K onserw acja kaplicy zamkowej potw ierdza zasadę: najp ierw  konserw acja architek
tu ry  z uwzględnieniem  stabilizacji optym alnych w arunków  m ikroklim atu , następnie 
konserw acja zabytków  ruchom ych, znajdujących się we w nętrzu  tej architektury.
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OŚRODEK ARCHITEKTURY EGIPSKIEJ 
PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKÓW

W -dniu 28 sie rpn ia r. !1971 w  G-d-ańsk-u odbyło isię otw arcie Ośrodka A rchitektury  Egip
skiej PKZ. W otw arciu i uroczystym podpisaniu aktu  erekcyjnego wziął udział w ice
m in ister k u ltu ry  i sztuki Zjednoczonej R epubliki A rabskiej prof, dr G am al Mokh-t-ar, 
wiceprzewodniczący Prezydium  WRN w Gdańsku Ł. Balcer,, przedstaw iciele władz 
m iejskich, św iata nauki, Zarządu PKZ i inni. Ośrodek zajm uje część dawnego spichrza 
„Pod Jelen iem ” (коп. X V III w.) przy ul. Grodzkiej -16, poddanego gruntow nem u re
montowi konserw atorskiem u.

Prace badaw czo-naukow e i konserwator,sk-o-rekon-strukcyjne m isji PK Z w  D eir el 
Bahari* -odbywają się w  ram ach Polskiej Stacji Archeologii Śródziem nomorskiej 
kierow anej przez -prof, d r  Kazim ierza Michałowskiego. Poza znacznym postępem  
w pracach konserw atorskich m isja PKZ zgromadziła poważny m ateria ł dokum en
tacyjny. Ośrodek pow ołany w  G dańsku będzie służył -jako pracow nia przebyw ającym  
w -kraju konserw atorom  ,po corocznym sześciomiesięcznym sezonie w Egipcie. Tu będą 
przygotowywali p ro jek ty  dalszych rozwiązań i opracowywali m ateriały  spraw ozdaw 
cze. M ateriały  te ibędą publikow ane w stałej serii wydawniczej „M ateriały i spraw o
zdania O środka A rchitek tury  Egipskiej -Pracowni K onserw acji Zabytków ”, w  w ersji 
angielskiej. Do zadań O środka należy również powiększenie specjalistycznej biblio
teki, fototeki i bogatego ijuż zbioru przezroczy oraz udostępnienie tych zbiorów zain
teresow anym  insty tucjom  i badaczom krajow ym  oraz zagranicznym . Poważnem u 
i intensyw nie rozw ijającem u isię Ośrodkowi hum anistycznem u w  G dańsku przybyła 
nowa placów ka. Będzie ona szerzyła wiedzę o polskich p racach  konserw atorskich 
i badawczych w  Egipcie podtrzym ując kon tak t z prasą, radiem , telew izją, wyższymi 
uczelniam i W ybrzeża. M inister M okhtar obiecał udzielić Ośrodkowi znacznej pomocy 
zapow iadając przekazanie do dyspozycji gdańskiej placówki w ydaw nictw , m ateria
łów -dokumentacyjnych, odlewów, kopii zabytków itp. K onserw atorzy PK Z  związani 
z Egiptem -otrzymali w łasną -placówkę, której zam ierzona działalność rokuje duże 
nadzieje. W spólnie z powołanym  jesionią г. Ш71 Polsko-EgipSkim C entrum  Sztuki 
Islam u w K airze będą obydwie -jednostki PKZ w Egipcie nie tylko rozw ijały badania 
naukow e i działalność konserw atorską, lecz -i u trw ala ły  nowe form y przyjacielskiej 
współpracy polsko-egipskiej.
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* Zob. A. M isiorowski, Restauracja  śc iany w ieńczące j  nad III tarasem  św ią tyn i  Hatszepsut  
w  Deir el Bahari,  w  tym że num erze, (przy. red.)
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