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Konserw acja murów ceglanych
jest niewątpliwie jednym z naj
ważniejszych, a jednocześnie naj
m niej poznanych obszarów prak
tyki konserw atorskiej. O grom na
w iększo ść zachow anych zabyt
ków architektury w Polsce (a tak
że w wielu innych krajach) zosta
ła w zniesiona przy użyciu cegieł
(także kształtek) wypalonych z gli
ny, połączonych zaprawami. W ie
le z tych zabytków, szczególnie
średniowiecznych, uzyskało swój
wyraz poprzez pozostaw ienie od
krytej struktury lica ceglanego.
Przedstawienie w publikacji wy
ników badań przeprowadzonych
przez zespół naukowców jest w tej
sytuacji nadzwyczaj aktualnym, po
trzebnym i cennym przyczynkiem
do zgłębiania wiedzy o problemie,
a także ważkim wkładem w usta
lenie właściwych metod i środków
stosow anych w praktyce konser
watorskiej. Aktualność tematu jest
tym większa, że w okresie osta
tnich kilkudziesięciu lat gw ałtow 
nie wzrasta zanieczyszczenie at
mosfery (przede wszystkim w mia
stach ) aktywnym i substancjam i
niszczącymi te zabytki.
Publikacja ma formę spraw o
zdania z przeprowadzonych badań
(terenow ych i laboratoryjnych),
wraz z ich podsumowaniem, i dzie
li się na rozdziały, odpowiadające
koleinym etapom prac konserw a
to rsk ic h : oczyszczenie, odsala
nie, usuwanie mikroorganizmów,
w zm acnianie cegieł i zapraw, spo
inow anie i uzupełnianie ubytków,
oraz hydrofobizacja. Każdy roz
dział zawiera relację z przeprowa
d zo n y ch bad ań , św iad czący ch
o ogromnej sumienności i skrupu
latności, a także w nioski i zalece
nia praktyczne nadające się do
stosow ania przy podejm ow anych

p ra ca ch . N iezależn ie od tego ,
podsumowanie całego cyklu ba
dań może być wykorzystane jako
wskazania dla realizatorów prac
konserw atorskich.
Wskazania te w pewnej części
mogą się wydać czytelnikow i za
skakujące, choć maja solidne uza
sadnienie w wynikach badań. D o 
tyczy to np. użycia cem entu jako
spoiwa przy wzmacnianiu zapraw,
a szczególnie przy uzupełnianiu
spoinowania muru zabytkowego.
Do niedawna stosow anie do tych
celów zapraw cem entow ych, czy
też z domieszka cem entu, ucho
dziło za absolutnie niedopuszczal
ne. Przytoczone wnioski z badań
moga jednak stanow ić pewne nie
bezpieczeństw o, jeśli zostaną po
traktow ane w ybiórczo, bez głębo
k ieg o w n ik n ię cia w szczegóły
opisane w sprawozdaniu z badań.
Dopuszczalność pewnych metod
i środków (w tym cem entu) o b 
warowane jest bowiem szeregiem
w arunków dodatkowych. Je st to
zrozumiałe dla czytelnika nawy
kłego do korzystania z prac na
ukowych, natom iast dla w iększo
ści personelu technicznego reali
zującego prace konserwatorsko-budowlane (szczególnie w tzw. fir
mach konserwatorskich — o czym
na s. 86 z pewnym niepokojem
wzmiankuje autor tej części tek 
stu) wniosek będzie potraktow a
ny jako ogólne dopuszczenie do
stosowania zapraw cementowych.
M oże to przynieść znaczne szkody.
Uważne przebrnięcie przez ponad
170 stron suchej relacji z (drobia
zgowo przeprowadzonych badań
może stwarzać trudności nie do
okonania dla przeciętnego wyonawcy robót, który najczęściej
ograniczy się do p rz e cz y ta n ia
podsumowania, traktując je jako

„recep tę”. Tymczasem układ i za
wartość publikacji wskazują, a nie
zbyt fortunnie sform ułowany ty
tuł podkreśla, że zespołowi auto
rskiemu bardziej zależało na pre
z e n ta c ji przeb iegu i w yn ikó w
procesu badawczego, niż na u ło
żeniu katalogu „recept” i wytycz
nych realizatorskich.
Z kolei dla czytelnika nawykłe
go do studiowania opracow ań na
ukowych poczucie niedosytu bu
dzi brak podsumowania stanu ba
dań poprzedzających opracow a
nie, a co najm niej wykazu litera
tury przedmiotu, zarówno w yko
rzystanej, jak i nie. Zam ieszczone
przy tekście przypisy wskazują, że
problem konserwacji murów (w tym
ceglanych) był już w literaturze
konserw atorskiej prezentowany.
Pomimo tych w ątpliw ości, wy
danie omawianej publikacji było
bardzo potrzebne, a niew ielki na
kład (8 0 0 egz.) nie budzi — może
przesadnego — niepokoju, że pu
b likacja trafi do niew łaściw ych
odbiorców. Należy mieć nadzieję,
że jest to dopiero pierwsza publi
kacja na ten tem at, i że zespół kie
rowany przez tak dośw iadczone
go i powszechnie uznanego kie
row nika, jakim jest prof. W iesław
D om asłow ski, będzie nadal p o 
głębiał ten ważny tem at badaw
czy. M ożna też mieć nadzieję, że
su m ien n iejsi w ykonaw cy będą
domagać się przeprowadzenia in 
dywidualnych badań poddawane
go konserw acji zabytku po to , by
w ykonać prace w najlepszy na
obecnym stanie wiedzy sposób.
Takie badania pozwolą na rozsze
rzenie wiedzy i umożliwią sfor
mułow anie właściwych w prakty
ce uogólnień i zasad przeprow a
dzania prac konserw atorskich.
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