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S'kanseniu oraz objąłby społeczny p a tro n a t nad skansenem . Myśl pow ołania społecz
nego p a tro n a tu  dila budowy skansenu, patronatu , k tóry  skupiałby przedstaw icieli 
miejscowych władz terenow ych, aparatu  adm inistracyjnego, organizacji społecznych, 
zakładów pracy, insty tucji i działaczy ku ltura lnych, je s t niew ątpliw ie now atorska 
i in teresu jąca , nie m ająca w  dotychczasowych poczynaniach na terenie k ra ju  odpo
wiednika.

W naw iązaniu do wniosków i postulatów , jakie zostały zgłoszone, w spraw ie skan
senu dla regionu .radomskiego na tej konferencji, odbyło się w  dniu 28 kw ietn ia br. 
z inicjatyw y Prezydiów  FRN i MRN w  Radomiu oraz dzionków K om itetu O rganiza
cyjnego konferencji pierw sze posiedzenie Społecznego K om itetu ©udowy Skansenu 
Regionu Radomskiego. W posiedzeniu udział wzięli również kierow nicy i pracow 
nicy poszczególnych wydziałów  oibu rad  narodowych (np. ku ltu ry , arch itek tury  i u rb a 
nistyki, geodezji). Przewodniczył m gr S tanisław  Ośko, wiceprzewodniczący Prezy
dium  PRN w Radomiu.

Na posiedzeniu przedyskutow ano plan koncepcyjny projektow anego skansenu, przed
stawiony przez m gr S tefana Rosińskiego. N astępnie dokonano wizji lokalnej trzech 
terenów  proponowanych pod przyszły skansen (rejon Kosowa i Wośnik pod Rado
miem oraz teren  pod Skaryszewem). Po ożywionej dyskusji w ybrano najbardziej 
a trakcy jny  teren  w Kosowie (odległy od Radomia Ok. 6 km , dostępny -miejską kom u
n ikacją  samochodową), k tó ry  n iew ątpliw ie należy do niajcdekawiszych terenów , jakie 
przeznaczono dotąd w  k ra ju  dla parków  etnograficznych. Równocześnie jednak ta 
duża atrakcyjność jest w pew nym  stopniu jego m ankam entem , gdyż urozm aicona 
rzeźba terenu  mie jest adekw atna dla rów ninnych obszarów,, jak ie  są charak terys
tyczne dla regionu radomskiego.

Na zakończenie przyjęto  następujący  ram ow y p lan  dalszej działalności w  bieżącym 
roku: spowodowanie zatwierdzenia. Społecznego K om itetu ©udowy Skansenu Regio
nu Radomskiego przez uchw ały Prezydiów Rad Narodowych oraz pow ołania sk an 
senu, jako O ddziału M uzeum w  Radom iu; utw orzenie w  ram ach  Społecznego Ko
m itetu  dwóch Komisji — organizacyjnej i program ow ej; w ykupienie terenów  pod 
przyszły skansen  i przeprow adzenie całej s trony  praw nej przedsięwzięcia; w ykona
nie pom iaru geodezyjnego, a w  m iarę możności także inw entaryzacji zieleni; w yko
nanie szczegółowych pom iarów  arch i tektonicznych zakupionych już obiektów; opra
cowanie w stępnych założeń program ow o-projektow ych i kontynuow anie badań 
w  terenie.

Ryszard B rykow ski

ZAGADNIENIA BADAWCZE
I  PROJEKTOWE ZESPOŁU ULICY KANONICZEJ W KRAKOWIE

Sympozjum konserw atorskie zorganizowane pod tyim ty tułem  przez krakow ski Od
dział P racow ni'K onserw acji Zabytków  odfbyło ;sdę w K rakow ie w  dniach 20—21 m aja 
1971 r. W śród ponad istu uczestników  tego .spotkania znaleźli isdę wojewódzcy konser
w atorzy zabytków, przedstaw iciele B iur D okum entacji Zabytków, wyższych uczelni, 
insty tu tów  naukow ych, Wszystkich Oddziałów i Zakładów  PKZ. O tw arcia sym pozjum  
dokonał m gr inż. W ładysław  W ojnarow ski — dyrektor Oddziału w  K rakow ie. Obrady 
odbyły się w  trzech sesjach, w  trakc ie  których wygłoszono następujące referaty: 
prof, dr Jan  Zachwatowicz — Zagadnienia rewaloryzacji ośrodków staromiejskich, 
m gr Jerzy  Kossowski — Rewaloryzacja obiektów  zabytkow ych  przy ulicy Kanoniczej 
w  w yn iku  kom pleksow ych badań historycznych, m gr K azim ierz Radw ański — Uwagi 
na tem at wczesnośredniowiecznych w a tstw  ku lturow ych  i poziom ów naturalnych  
rejonu ulicy Kanoniczej, dr Andrzej Fisching er — Historia zabudow y ulicy K anoni
czej, m gr A leksandra Bogdanowska — M etoda i w yn ik i badań w ystro ju  budynków  
p rzy  ulicy Kanoniczej, inż. A ndrzej Swaryczew ski — Badania architektoniczne obiek
tów  przy u licy Kanoniczej, m gr inż. arch. Leszek Stachowski — Zagadnienia pro
jektow e zespołu u licy Kanoniczej. Znaczną część obrad poświęcono szczegółowemu 
zapoznaniu się z w ynikam i badań  bezpośrednio ma obiektach (oprowadzali .autorzy 
referatów ) oraz na wystaw ie, k tó rą  zorganizowała k rakow ska P racow nia P rojektow a
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PKZ w jednej z sal Muzeum Archeologicznego, gdzie odbywało -się sympozjum. Pod
sumowania dyskusji, która odbyła się w dniu 21 m aja, dokonał prof, dr Jan  Zachw a
towicz. Uczestnicy sympozjum otrzymali wydrukowane referaty  w  bogato ilustrow a
nym tomie, wydanym przez PKZ K raków, oraz specjalnie przygotow any zeszyt 
Inform acji Bieżącej PKZ pt. „Rozwój badań architektonicznych prowadzonych przez 
PP  PKZ w okresie od 11964 do 1970 roku”, wydany przez Ośrodek Inform acji Konser
w atorskiej PKZ. Nie ma potrzeby w tym m iejscu streszczać referatów , które wręczono 
wszystkim zainteresowanym , tym  bardziej, że rozpatru je się możliwość ponownego 
ich opublikowania, w  formie nieco skróconej, lecz w szeroko dostępnym periodyku. 
W arto jednakże zwrócić uw agę na dobry poziom edytorski krakow skiego tom u i s ta 
ranne przygotowanie m ateriałów  do druku. Na podkreślenie szczególnie zasługuje 
„Program  badań historycznych i dokum entacji projektow ej dla zespołu ulicy Kano
niczej w K rakow ie”, opublikowany jako  załącznik do m ateriałów .

W 'okresie gdy przeprow adza się w Polsce podobne badania,, a przew iduje się znaczne 
ich rozszerzenie w  Zamościu i podjęcie analogicznych w  Lublinie, opublikowanie 
program u m a istotne znaczenie, zwłaszcza że jest to pierw sza tego rodzaju publikacja 
w  naszej praktyce konserwatorskiej.

Intensyw na, ożywiona i rzeczowa dyskusja (ostatni punk t sympozjum) dotyczyła za
równo problem ów merytorycznych jak i metodologicznych, zarówno zagadnień szcze
gółowych jak ogólńych. Zw racano między innymi uwagę n a  potrzebę wyraźnego od
dzielania tzw. obiektywnych wyników badań (na planszach) od ich  in terpretacji. 
Szczegółowo rozpatrywano Wszelkie aspekty w spółdziałania różnych specjalizacji, 
etapów  tej współpracy, koordynacji i trudności połączonych z tak szerokim zakresem  
prac badawczych. Problem y te, związane głównie z metodą prow adzenia badań, będą 
przedm iotem  spotkania węższego kręgu specjalistów, którzy przedyskutują je w  try 
bie roboczym.

Nie ulega wątpliwości, że krakow skiem u Oddziałowi PKZ udało się uzyskać rezul
ta ty  będące precedensem  w  naszej działalności badaw czo-konserw atorskiej. P rzed
stawiono bowiem  wyniki pracy zespołowej (archeologów, historyków  sztuki, konser
w atorów  m alarstw a i architektów  dokonujących badań  architektury  i w arstw  m a
larskich oraz tynków, wyniki prac projektowych. Dla każdego z nais była oczywista 
konieczność takiej w łaśnie wispółpracy i próby jej podjęto  w kilku  ośrodkach. F ak 
tem jednak jest, że krakow scy badacze owie kom pleksowe badania zrealizowali chyba 
najpełniej. Precedensowy charak te r badań krakow skich polega n a  tym, że obecnie 
nie będzie można inaczej niż kompleksowo prowadzić podobnych badań.

Fakt ten wyznacza k ierunek badań w Zamościu i Lublinie. Pozostaje do dyskusji 
spraw a dyscypliny k ierującej całością tych zagadnień, zasady współdziałania, lecz 
to znaczenie «drugorzędne.

0  tym, że zagadnienie badań  kompleksowych jest doceniane przez isłużbę konserw a
torską świadczy fak t uczestnictwa 26 osób reprezentujących konserw atorów  i biura 
dokum entacji. Zarówno generalna zasada badań  jak  i problem y szczegółowe uzys
kały aprobatę środowiska. K rakow ski zespół zebrał w  trakcie dyskusji zasłużone 
laury. „Pracownie Konserwacji Zabytków  przestają być przedsiębiorstwem, a stają 
się instytucją” — stwierdził m gr inż. arch. M ichał W itwicki (Insty tu t U rbanistyki
1 Architektury). W tym lapidarnym  stw ierdzeniu mieści się ocena przem ian, jakie 
PKZ zainicjowały k ilka la t tem u — przy zachowaniu koniecznej specyfiki w ynika
jącej ze sta tusu  przedsiębiorstw , coraz większy nacisk kładzie się n a  naukow y cha
ra k te r  prac, n a  s ta łe  ulepszanie środków i metod pracy. ,

Badania ulicy Kanoniczej są — mimo wszystko — jak  stw ierdził w  podsum owaniu 
prof. Jan  Zachwatowicz zagadnieniem  stosunkowo mało skomplikowanym. W yłą
czona enklaw a zabudowy o jednolitej funkcji, z dala od problem ów  współczesnej 
kom unikacji, .sprzecznych interesów  użytkowników, nie stw arza takich trudności 
jakie wyłonią się np. przy badaniach i projektow aniu rew aloryzacji zabudowy takich  
ulic, jak  Floriańska. Przy tym  trzeba wziąć pod uwagę, że badania i fazy projektow e 
następnych zespołów nie będą mogły trw ać tak  długo, jak  na ulicy Kanoniczej, bo 
potrzeby ogólnego planu rewaloryzacji starom iejskiego zespołu w  Kraik owie są pilne. 
W yłania się zatem zagadnienie zarówno rozszerzenia zespołu badawczego, ja k  i opra
cow ania m etod szybszego realizowania badań. O drębna i do tej pory  nie rozw iązana 
jest kw estia wprowadzenia metod badawczych, nie niszczących zabytkowej substancji
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architektury . Je s t to problem , który zapewne pom ogą w przyszłości rozwiązać nauki 
ścisłe.

Sympozjum zakończono postanow ieniem  pow racania do tych spraw  co roku lub co 
dw a lata, gdy zaczną się prace budowlane, gdy zostanie zakończany p ro jek t arch itek
toniczny zespołu (łącznie z otoczeniem, funkcją w nętrz itp.). W ten  sposób badania 
i prace projektow e ulicy Kanoniczej s ta ją  się krajow ym  poligonem к  on serwa to r  ski m , 
ukazującym  złożoność podejm ow anych problem ów  kom pleksowych, a  także metody 
ich rozwiązywania.

Lech K rzyżanow ski

„CZASOPISMA, NARZĘDZIA, DZIEŁA” 
WYSTAWA KONSERWATORSKA W KRAKOWIE

W dniach od 13)1 m arca do i'17 kw ietnia ,19711 r. czynna była w  lokalu  Oddziału S tow a
rzyszenia H istoryków Sztuki w  K rakow ie przy R ynku  Gł. 22 w ystaw a konserw ator
ska „Czasopisma,, narzędzia, dzieła”, zorganizow ana w  oparciu o zasoby S tudium  
K onserw acji Dzieł Sztuki i Głównej Biblioteki Akadem ii Sztuk P ięknych w  K rako
wie. Po raz p ierw szy zgromadzono n a  w ystawie czasopisma polskie i zagraniczne 
od XIX  w. (z górą -50 tytułów), publikujące rozpraw y dotyczące zagadnień konser
watorskich. Pokazano również podstaw owe narzędzia używ ane przy konserw acji dzieł 
sztuki, a  sztalugow e obrazy „Sw. K atarzyny” z Cięciny i „Zdjęcia z K rzyża” z Żywca 
oraz plansze i fotografie z 'dokum entacji konserw acji tych obrazów przedstaw iały 
różne m etody stosowane przez współczesną p rak tykę konserw atorską. W ystawa 
wzbudziła zainteresow anie i przyczyniła się do popularyzacji wiedzy konserw ator
skiej. Na zakończenie w ystaw y odbyła się publiczna dyskusja. Słowo wistępne w y
głosił doc. d r W ładysław Slesiński, k tó ry  dyskusję poprowadził i podsumował. Po
tw ierdziła się potrzeba inform acji o ak tualnych  zagadnieniach konserw atorskich nie 
tylko w  środow iskach specjalistycznych, ale również w śród szerokich kręgów spo
łeczeństwa. .

Igor Trybow ski

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH W KAPLICY ZAMKOWEJ 
W  LUBLINIE

W dniu 26 m arca 107(1 roku odbyła się konferencja prasow a, w  trakcie k tórej mgr 
Mieczysław KurzątkowiSki, Wojewódzki K onserw ator Zabytków w  Dublinie, udzielił 
inform acji licznie zebranym  przedstaw icielom  prasy  centralnej, lubelskiej oraz roz
głośni Polskiego Radia w  Lublinie. W spotkaniu wzięli udział przedstaw iciele Za
rządu M uzeów i Ochrony Zabytków  M inisterstw a K ultury  i Sztuki, Ośrodka D oku
m entacji Zabytków , Zarządu Pracow ni K onserw acji Zabytków  i Lubelskiego Od
działu PKZ. Uczestnicy konferencji otrzym ali powielone m ateria ły  (7 Stron), p rzy 
gotowane przez W ojewódzkiego K onserw atora Zabytków, przedstaw iające historię 
obiektu, czynniki ujem nie w pływ ające n a  s ta n  zabytku i środki niezbędne do ich 
usunięcia. P rzedstaw iono również zestaw ienie p rac wykonanych od ostatniej kon
ferencji prasow ej oraz program  prac badawiczych, projektow ych i budowlanych, k tó 
ry ma być zrealizow any w  roku 197)1 i  w latach następnych.

M inorowy ton relacji z poprzedniego posiedzenia (Ochrona Zabytków, 3/1970, s. 2331— 
234) m ożna obecnie zastąpić um iarkow anym  optymizmem. Odczucie to nie wynika 
z oceny dotychczasowych zabiegów zw iązanych bezpośrednio z kaplicą, te ostatnie 
bowiem, mim o (pewnego postępu, nie są w stanie nadrobić opóźnień w  decyzjach 
i realizacji prac, tak  charakterystycznych dla poprzedniego Okresu. Faktem , k tóry  
leży u  podstaw  oceny obecnego staniu rzeczy, jest podjęcie decyzji o (kontynuowaniu
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