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oraz miłośnicy sztuki. Prof. dr hab. 
A. Ryszkiewicz mówił na tem at 
Mecenatu artystycznego Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, natom iast 
prof. dr hab. J. Białostocki wygło
sił re fera t pt. Stare i nowe w h i
storii sztuki. Obaj profesorowie wy
stąpienie swoje poprzedzili p rzy
pom nieniem  początków istnienia w 
G dańsku oddziału Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, powołanego 
przez Zarząd Główny przed 20 la 
ty, którego pierwszym  prezesem 
była kustosz Muzeum Narodowego 
w G dańsku m gr H. Gosieniecka. 
Dnia 9.XII. Miejski K onserw ator 
Zabytków  — mgr R. Chômiez, w 
Domu Społecznym na Przym orzu 
przedstaw ił osobom zainteresow a
nym ochroną dóbr ku ltu ry  współ
czesne problem y konserw atorskie 
Gdańska. Po dyskusji odbyła się 
projekcja filmów nawiązujących do 
omówionego tem atu.
Następnego dnia w siedzibie Za
rządu Okręgu PTTK M iejski K on
serw ator Zabytków z powyższym 
problem em  zapoznał społecznych 
opiekunów zabytków.
Dużym zainteresowaniem  m iesz
kańców Trójm iasta cieszył się w y
kład doc. dra hab. inż. arch. J. S tan 
kiewicza na tem at Sopot — pro
blemy ochrony środowiska ku ltu ro 
wego, wygłoszony 13.XII.1975 w 
BWA w Sopocie.
W ram ach Gdańskich Dni w Bia
łej Sali Ratusza Głównego odbył 
się doroczny W ojewódzki Zjazd 
Społecznych Opiekunów Zabytków 
na którym  m gr Cz. Betlejewska — 
W ojewódzki K onserw ator Z abyt

ków, przedstaw iła najważniejsze 
zadania stojące przed społeczną 
opieką nad zabytkam i w świetle 
potrzeb konserw atorskich na te re 
nie województwa.
P rogram  zjazdu wzbogacił refera t 
doc. dra E. Rozenkranza N ajw aż
niejsze form y urbanistyczne ośrod
ków  m iejskich Pomorza G dańskie
go. W ybitnym działaczom PTTK 
wręczono honorowe odznaki Za O
piekę nad Zabytkam i, dyplomy i 
nagrody. Odznaką 25-lecia PTTK 
wyróżniono, m. in., mgr Cz. Betle- 
jewską — WKZ, m gra R. Chomi- 
cza — Miejskiego K onserw atora Za
bytków  oraz F. M amuszkę — wielo
letniego działacza Komisji Opieki 
nad Zabytkam i przy ZW PTTK  w 
Gdańsku. Złotą odznakę Za Opiekę 
nad Zabytkam i wręczono przewod
niczącemu Komisji — E. Kozłow
skiemu.
W dniach 6;—7.XII. Okręgowa Ko
m isja nad Zabytkam i zorganizowała 
sesję krajoznawczą z odczytami: 
dra K. Ciechanowskiego M artyro
logia Kociewia w  latach 1939—1945, 
oraz E. Kozłowskiego Ochrona 
m iejsc pamięci narodowej. Przy 
współudziale Koła Przewodników 
przy Muzeum „Stutthof”, w naw ią
zaniu do tem atyki sesji, odbył się 
objazd zabytków i miejsc pamięci 
narodowej Kociewia.
W dniu 8.XII Zarząd Okręgu ZPAP 
przygotował w swojej siedzibie — 
Sieni Gdańskiej, w ystawę prac kon
serw atorskich swych członków. Eks
ponowano tu, m. in., wyposażenie 
zabytkowej sieni gdańskiej prze

niesionej z pałacu w Kłaninie, pod
danej obecnie pracom  zabezpiecza
jącym i konserwatorskim . Na spot
kaniu, w którym  wzięli udział 
przedstawiciele wojewódzkich i 
m iejskich władz kulturalnych i u 
rzędów konserw atorskich, omówio
no istotne problem y dotyczące re 
waloryzacji i adaptacji Wyspy Spi
chrzów dla potrzeb instytucji a r ty 
stycznych, takich  jak ZPAP, ART, 
Spółdzielni „P lastyka” itp.
W dniu 10.XII osoby zainteresow a
ne konserw acją dzieł sztuki miały 
możność zwiedzenia pracowni kon
serw atorskich w  gdańskim oddziale 
PP PKZ.
Okręgowa Kom isja Opieki nad Za
bytkam i PTTK w dniu 14.XII. zor
ganizowała w Pałacu Opatów w 
Oliwie spotkanie społecznych opie
kunów  zabytków z pracownikam i 
naukowym i Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Zebranych zapoznano 
z ekspozycją etnograficzną Sztuka  
Ludowa Powiśla, po czym nastąpiło 
zwiedzanie zabytków  S tarej Oliwy. 
Na zakończenie Dni Opieki nad Za
bytkam i, w Sali Mieszczańskiej R a
tusza Starego M iasta odbył się u 
roczysty G dański Wieczór Muzycz
ny z udziałem artysty  Kazimierza 
M yrlaka — solisty W arszawskiej 
Opery K am eralnej. Poszczególnym 
imprezom Gdańskich Dni tow arzy
szyły kom unikty prasowe i telew i
zyjne oraz wywiady z konserw ato
ram i i działaczami społecznymi na 
tem at problem ów ochrony dóbr 
ku ltu ry  w Gdańsku i wojewódz
twie.

Teresa Jednaszewska

„ARCHITEKTURA X IX  I X X  W”.

Sesja odbyła się dnia 29 stycznia 
1976 r. Je j organizatoram i były: 
W ydział K ultury  i Sztuki Urzędu 
Miejskiego oraz Katowickie Towa
rzystwo Społeczno-Kulturalne. Zo
stały wygłoszone następujące refe
raty :
M aria Nowosad (Politechnika Ślą
ska): Projekt przebudowy a zagad
nienie ochrony struktu r zabytko
wych;
Ryszard Fedorowski (Politechnika 
W arszawska): Wartość zabytkow a
układu przestrzennego Katowic; 
Adam K udła (Wojewódzki K onser
w ator Zabytków): Potrzeby i poli
tyka  konserwatorska;
K rystyna Zgrzebnicka (Biuro Doku
m entacji Zabytków): O aktualnym
stanie badań nad architekturą K a
towic;
Jerzy Jaros (Uniwersytet Śląski)’: 
Problem konserw acji zabytków  
przem ysłow ych;
Mieczysław K ról (Politechnika Ślą
ska): Poszukiwania koncepcji prze

SESJA W KATOWICACH

budowy starych bloków zabudow y  
śródmiejskiej.
Katowicka sesja była kolejnym  eta
pem wysiłków zm ierzających do ob
jęcia ochroną arch itek tury  dziew ięt
nasto- i dwudziestowiecznej. Na tle 
polskiej arch itek tury  z tego okresu 
Katowice zajm ują miejsce nader 
ważne. Są przekrojem  nie tylko ko
lejnych stylów przełomu stuleci, 
lecz wraz z innym i m iastam i Ś lą
ska odegrały doniosłą rolę w a r 
chitekturze XX w. W ystarczy tu 
wymienić gmachy: tea tru  im. Wy
spiańskiego, byłego Sejm u Śląskie
go czy jeden z największych wie
żowców przy ul. Żw irki i Wigury. 
Jak  przedstaw iła w  swym referacie 
au torka studium  na tem at ochrony 
centrum  m iasta inż. arch. M aria 
Nowosad, centrum  to zachowało bez 
większych zmian układ siatk i ulic 
ukształtow any w  XIX w. dzięki 
czemu jest rezerw atem  względnie 
dobrze zachowanej architektury; 
wiele obiektów przy ulicach: 1

M aja, Stawowej, Wieczorka, Sło
wackiego i Mickiewicza — to wy
sokiej klasy przykłady historyzm u, 
eklektyzm u i secesji. C entrum  K a
towic winno być zachowane i to nie 
tylko ze względów artystycznych, 
lecz także — jak  to wykazali i inni 
referenci — ekonomicznych. Je s t to 
szczególnie aktualne w chwili, gdy 
w tendencjach urbanistyki św iato
wej widać pow rót do „stare j” zasa
dy przeplatania w mieście różnych 
funkcji. W ypowiadając się przeciw
ko wprowadzeniu do centrum  K a
towic nowych s truk tu r, M aria 
Nowosad postulowała wzbogace
nie jego funkcji (kultura, oświata, 
mieszkania) ofaz elim inację ru 
chu kołowego (budowa obwodnicy). 
Inż. arch. Grzegorz Fedorowski 
przypom niał, że centrum  Katowic 
było tem atem  konkursów  w latach 
trzydziestych i po 1945 r. Ponadto 
omówił ostatnie koncepcje uwzględ
niające w artości zabytkowe i fun 
kcjonalne tego centrum ; rynek po-
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Katowice, m odernistyczna kam ieni
ca narożna przy ul. 3 Maja i S ło
wackiego zbudowana w 1895 r.

zostałby punktem  najniższym, oto
czonym s tru k tu rą  zabudowy wyż
szej. Te sam e problem y w oparciu

o w nikliw e rozw ażania teoretyczne 
poruszył inż. arch. Mieczysław Król. 
Sprzeciwił się pojęciu tzw. „zuży
cia m oralnego” starych dzielnic i 
w ykazał szerokie (może naw et zbyt 
szerokie) możliwości nasycenia ich 
współczesnymi funkcjam i, w imię 
których dokonywane w yburzenia są 
naw et z punk tu  widzenia ekono
micznego nieopłacalne. A utor pro
ponował w ykorzystanie centrum  na 
m ieszkania, m ałe domy akadem ic
kie, m ałe hotele i restauracje, 
przedstaw icielstw a handlowe itp. 
K onserw ator Wojewódzki m gr Adam 
K udła omówił problem y zachowa
nia a rch itek tu ry  X IX  i XX w. w 
świetle polityki konserw atorskiej i 
k ryteriów  naukowych. W ymienił 
w iele przykładów  niszczenia jedno
litych układów  urbanistycznych, np. 
wysokościowa zabudowa dzielnicy 
Giszowiec, pow stałej w latach 
1908—1912 jako miasto-ogród. W ska
zał na niewłaściwą restau rację  tea
tru  im W yspiańskiego. Jednocze
śnie stw ierdził, że niektóre w ybu
rzenia odsłoniły w artościow e ele
m enty zabudowy.

Kwestię naukow ej ew idencji arch i
tek tu ry  X IX  i XX w. w  wojewódz
tw ie katowickim  przedstaw iła w

swym referacie m gr K rystyna 
Zgrzebnicka. W ciągu kilku  lat ze
widencjonowano w Katowicach aż 
1041 obiektów, prowadząc jednocze
śnie prace w Bytomiu, Sosnowcu, 
Chorzowie i w innych miejscowoś
ciach. Tak szeroko prowadzone 
prace inw entaryzacyjne dostarczą 
m ateriału  nie tylko konserw atorom , 
lecz i historykom  architektury.
W yjątkowo trudne problem y ochro
ny zabytków najszybciej starzeją
cych się — zabytków techniki pod
jął prof, dr Jerzy Jaros. P rzedsta
wił on różne propozycje, np. zacho
w ywania po jednym egzem plarzu 
maszyn i urządzeń, budowy modeli, 
przechowywania przedm iotów drob
niejszych w muzeach przyzakłado
wych itp. Najlepszym rozwiązaniem 
byłyby jego zdaniem  muzea powo
ływane przez poszczególne resorty. 
Referent przytoczył też przykłady 
powrotu do technologii uważanych 
do niedaw na za przestarzałe.
Wygłoszone na sesji referaty  i dy
skusja świadczą, że ochrona arch i
tek tury  dziew iętnasto- i dwudzie
stowiecznej stała się r e a l n y m  
problem em konserw atorskim .

A ndrzej K. Olszewski

„OCHRONA ZABYTKÓW  BUDOWNICTWA TRADYCYJNEGO W BELG II” — 
W YSTAW A W WARSZAWIE

W ystawa otw arta  została w dniu 
27 m arca 1976 r. w sali Państw o
wego Muzeum Etnograficznego w 
W arszawie. Zorganizowana w 1975 r. 
przez Flam andzkie Muzeum na Wol
nym  Pow ietrzu w B okrijk z okazji 
M iędzynarodowego Roku Ochrony 
Zabytków, została obecnie — w r a 
m ach polsko-belgijskiej współpracy 
ku ltu ra lne j — zaprezentow ana w 
Polsce.
Muzeum w  Bokrijk, powstałe w 
1953 r., sk łada się z dwóch części: 
w iejskiej — reprezentu jącej cało
kształt życia ludności na wsi i 
m iejskiej — będącej m uzeum  hi
storii arch itek tury . Układowi tem u 
odpow iadała w arszaw ska ekspozycja. 
Wydzielono ponadto dział, w k tó
rym  pokazano metody w ykonyw a
nia dokum entacji technicznych do
tyczących obiektów przenoszonych 
do m uzeum  i konserw ow anych in 
situ. Część w iejska, określona jako 
m uzeum  życia wsi, pokazana zosta
ła przy pomocy zdjęć ilustrujących 
flam andzkie budownictwo wiejskie, 
obiekty zgromadzone w  Muzeum, 
życie ludności w tradycyjnej wsi, 
gry i w ierzenia ludowe, a także 
przy pomocy m akiety typow ej wio
ski z regionu Hesbignon w  Lim - 
burgii. Na ekspozycję części m iej
skiej składały  się dwie m akiety  ro-

1. W arszawa, M uzeum  Etnograficzne, fragm ent m akiety  wsi z regionu 
Hesbignon

boczę służące projektow aniu na te 
ren ie Muzeum zespołu starom iej
skiego z B rabancji, zdjęcia budyn
ków w różnych fazach prac kon
serw atorskich  i rekonstrukcyjnych 
oraz reprodukcje dokum entacji pro
jektowych. W części dokum entacyj
nej w ystawy pokazano około 40 
plansz z reprodukcjam i inw entary
zacji pom iarowych i projektów  re 

konstrukcji różnych rodzajów  bu 
dynków, oraz zdjęcia ilustrujące 
prace konserw atorskie. Ekspozycję 
uzupełniało kilka autentycznych 
detali architektonicznych pochodzą
cych z budynków poddanych p ra 
com konserw atorskim . Liczne obja
śnienia pozwoliły zwiedzającem u 
w ystawę zrozumieć zasady, na k tó
rych oparto się przy tw orzeniu m u-

236


