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bytkowych oraz ich adaptacji dla celów 
kulturalno-oświatowych i turystycznych. 
Pozostałe głosy dotyczyły stanu technicz
nego zabytkowej architektury z terenu 
woj. sieradzkiego.
Z kolei odbyło się wręczenie nagród

i odznaczeń oraz powołań dla nowo po
zyskanych społecznych opiekunów za
bytków.

Na zakończenie zjazdu zwiedzono Muze
um Ziemi Wieluńskiej oraz zorganizowano

wycieczkę szkoleniową trasą: R uda, Ła- 
szew, Grębień, Popowice, Ożarów, Krzy- 
worzeka.

Wiesław Saw icki

M ETODY CHEM ICZNE W KONSERWACJI ZABYTKÓW Z  MATERIAŁÓW  KAMIENNYCH  
—  NARADA W  DREŹNIE

W dniach 27— 30.IX.1976 r. odbyła się 
w Dreźnie narada niewielkiej grupy 
ekspertów, zorganizowana przez Komitet 
Narodowy ICOMOS. Tematem narady 
była ocena celowości i skuteczności sto
sowania metod chemicznych i produktów 
przemysłu chemicznego w konserwacji 
zabytków kamiennych.
Punktem wyjścia narady było zalecenie 
Komitetu Ekspertów UNESCO odnośnie

standaryzacji badań i zastosowań materia
łów do konserwacji kamienia w zabytko
wej architekturze i rzeźbie. W naradzie 
wzięło udział 11 ekspertów i 5 obserwa
torów. Wygłoszono i przedyskutowano 
cztery referaty oraz opracowano wnioski 
i zalecenia, które przedstawione zostaną 
kompetentnym władzom oraz kierow
nictwom organizacji i instytucji między
narodowych, a ich dalszym rozpracowa

niem i realizacją zajmie się wyłoniona 
w czasie narady grupa robocza.

Uczestnikom narady umożliwiono zwie
dzenie zabytków Drezna, Freibergu i ba
rokowego założenia pałacu w Gross 
Seidlitz koło Pirny w Saksonii.

Janusz Lehmann

KONSERW ACJA ZABYTKÓW ŻELAZNYCH POCHODZĄCYCH ZE ŚRODOW ISK ZASOLONYCH  
—  M IĘDZYNARODOW E SY M PO ZJUM  KONSERWATORSKIE W WIELICZCE I KRAKOWIE

W dniach 4—6.X.1976 r. odbyło się w Wie
liczce i Krakowie międzynarodowe sym
pozjum konserwatorskie, zorganizowane 
przez Grupę Roboczą „M etale” Komitetu 
Konserwatorskiego ICOM. Sympozjum to 
poświęcone było zagadnieniom korozji 
i konserwacji zabytków żelaznych pocho
dzących ze środowisk zasolonych. Wzięło 
w nim udział 11 specjalistów z 7 krajów.
W dniach 4 i 5.X. wygłoszono i przedysku
towano 6 referatów oraz przeprowadzono 
otwartą debatę na temat kierunków rozwo

ju  badań zjawisk korozji w środowisku 
zasolonym i metod konserwacji zabytków 
pochodzących ze środowisk agresywnych. 
Obradom sympozjum przewodniczył dr 
R. M. Organ, koordynator Grupy Robo
czej; obecny był także dr J. R. J. van 
Asperen de Boer, sekretarz generalny K o
mitetu Konserwatorskiego ICOM. Refe
raty, wnioski dyskusji i debaty zostaną 
opublikowane. Uczestnicy wyrazili po
dziękowanie Ministerstwu Kultury i Sztu
ki, dyrektorom Muzeum Żup Solnych

w Wieliczce i Muzeum Archeologicznego 
w Krakowie oraz szczególne dr Elżbiecie 
Nosek za opracowanie programu, zorga
nizowanie sympozjum, zapewnienie dob
rych warunków obrad i miłej atmosfery. 
Dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji Za
bytków wyrażono wdzięczność za podję
cie zadania opublikowania materiałów 
sympozjum.

Janusz Lehmann

UTW ORZENIE SEKCJI OCHRONY ŚRODOW ISKA KULTUROWEGO TOW ARZYSTW A URBANISTÓW  POLSKICH

Dnia 18.X.1976 r. w siedzibie Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej 
odbyło się inauguracyjne zebranie Sekcji 
Ochrony Środowiska Kulturowego TUP, 
powołanej przez Walny Zjazd Towarzyst
wa w Poznaniu w maju 1976 r.
Konferencję tę poprzedziły dwuletnie prace 
komisji Zarządu Głównego TUP, przygo
towującej utworzenie Sekcji. W listopadzie 
1975 r. komisja zorganizowała ogólnopol
ską konferencję TUP w Lublinie, której 
materiały ogłoszono w osobnej publikacji 
pt.: Rola planowania przestrzennego w re
waloryzacji miejskich zespołów zabytko
wych (Zeszyt nr 68, TUP).
Na zebraniu plenarnym został przyjęty 
ramowy program prac Sekcji w czwartym 
kwartale 1976 i w 1977 r. Program ten 
m.in. przewiduje:
— W ramach działalności wewnętrznej 
zorganizowanie dwóch konferencji na te
mat zasad i metod współpracy urbanistów 
ze specjalistami w zakresie ochrony za
bytków (w porozumieniu z Ministerstwem 
Kultury i Sztuki; w drugim kwartale 
1977 r.) oraz problemów ochrony środowis
ka kulturowego w planowaniu i gospodarce 
przestrzennej (trzeci kwartał 1977 r.).
— Sekcja zadeklarowała gotowość wzię
cia udziału w pracach Komisji K onkur
sów TUP, proponując uczestnictwo w opra
cowywaniu założeń konkursowych o pro
blematyce zbieżnej z zainteresowaniami 
Sekcji oraz branie udziału w sądach kon
kursowych.

— Udział Sekcji w konferencjach TUP 
wiążących się z problematyką ochrony 
środowiska kulturowego.
— Współpraca z Komisją Kształcenia 
i Doskonalenia K adr; współudział konsul
tacyjny w opracowywaniu programów 
szkolenia urbanistycznego dla pracowni
ków planowania przestrzennego i urba
nistyki, przygotowywanych do działania 
na obszarach zabytkowych.
■— Współpraca z sekcjami TUP, których 
problematyka wiąże się z działalnością 
przestrzenną na obszarach o wartościach 
kulturowych.
— Działalność informacyjno-propagando- 
wa, poprzez udział w konferencjach i se
minariach pokrewnych stowarzyszeń 
(zwłaszcza SARP i SHS), a także za po
średnictwem środków masowego przeka
zu.
Warunkiem urzeczywistnienia programu 
jest utrzymanie ścisłego związku z wszyst
kimi sekcjami i oddziałami terenowymi 
TUP.
Poddano również dyskusji uprzednio ro
zesłany uczestnikom zebrania referat, opra
cowany przez zespół pod kierunkiem dra 
hab. Krzysztofa Pawłowskiego, pt.: Wy
tyczne dotyczące zasad i sposobu sporzą
dzania miejscowych planów szczegółowych 
dla obszarów o wartościach kulturowych. 
Zebrani dokonali oceny sytuacji w zakre
sie ochrony środowiska kulturowego w Pol
sce, wskazali potrzebę zmian niektórych 
jej elementów, a także zgłosili wiele szczegó
łowych propozycji do programu pracy 
sekcji.

Oceniając obecną sytuację podkreślano, 
iż sposób wprowadzania budownictwa 
mieszkaniowego na obszary chronione 
i realizacji układu komunikacyjnego na 
ogół deprecjonował wartość zespołów za
bytkowych. Zagrożenie dla środowiska 
kulturowego zwykle narastało na etapie 
pomiędzy planem ogólnym a realizacyj
nym. Zwracano uwagę na szczególne za
grożenie wartościowych zespołów o auten
tycznych wnętrzach miejskich, decydują
cych o wyrazie miasta. Bardzo istotny jest 
problem przebudowy starych ośrodków 
miejskich, którym grozi zatrata dawnej 
zabudowy parterowej i drewnianej, o ile 
jej ochrona nie stanie się elementem pla
nowania urbanistycznego. Sekcja uważa 
za szczególnie pożyteczne szersze włącze
nie się spółdzielczości mieszkaniowej do 
akcji rewaloryzacji miejskich zespołów za
bytkowych. Postulowano stworzenie kilku 
poligonów doświadczalnych w celu poszu
kiwania właściwych metod wykonawczych, 
materiałów, technologii. Podkreślano ko
nieczność zmiany anachronicznego sposo
bu zapisu planu szczegółowego, będącego 
istotną przyczyną wielu złych realizacji. 
Problematyka ochrony środowiska kultu
rowego powinna stać się istotnym czyn
nikiem kształtującym plany zagospodaro
wania przestrzennego różnych szczebli.

Oparcie rozwoju miejscowości na starych 
ośrodkach kulturowych ma szeroki rezo
nans społeczny, m.in. hamuje procesy pa
tologii społecznej. Zwrócono uwagę na 
konieczność ustalenia kryteriów wyboru
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