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E. Cnotliwy (Polska), Dokumentacja 
archeologiczna dla potrzeb architek
ta,
W . Popow (LRB), Informacja o bada
niach architektonicznych prowadzo
nych w średniowiecznej twierdzy Bał- 
czik,
W . Todorow (LRB), Informacja o ba
daniach technologicznych prowadzo
nych w czasie prac w średniowiecz
nej twierdzy w Bałcziku,

J. Gromnicki (Polska), Ochrona źró
deł archeologicznych,

R. Mazurow ski (Polska), Identyfikacja 
terenowych faktów archeologicznych.

W ystąp ien ia  delegatów  bułgarskich 
zw iązane były z podsum owaniem  d o 
konań m iędzynarodowej ekipy techno
logów, fotogrametrów, archeologów  i 
architektów pracujących od  1981 r. 
w Bałcziku w średniowiecznej twier
dzy stanow iącej poligon prac badaw 

czych Grupy Roboczej. Koordynator 
tematu, Bojan Kazupow, zaprezento
wał uczestnikom narady szczegółowy 
program prac na lata przyszłe uw
zględniając zainteresowania i kierun
ki prac prowadzonych przez poszcze
gólnych partnerów zagranicznych. Ze 
strony polskiej obradom  przewodni
czył przewodniczący polskiej Komisji 
XIII, dyrektor Oddziału  Badań  i K on 
serwacji PP Pracownie Konserwacji
Zabytków, Jan Gromnicki.
Program narady przewidywał też za 
poznanie się gości z pracam i prowa
dzonymi przez specjalistów z Instytutu 
Historii Kultury Materialnej P A N  w 
Kaliszu pod kierunkiem doc. dr hab. 
Tadeusza Poklewskiego. Goście zwie
dzili zabytki Kalisza, zapoznali się z 
pracami prowadzonymi w  zamku,
zwiedzili Bolesławiec, Gołuchów, A n 
tonin. Dzięki życzliwości władz kon
serwatorskich regionu mieli możność 
zapoznania się z ważniejszymi p raca 

mi konserwatorskimi prowadzonymi na 
terenie Kalisza i w  jego okolicy, a  w 
czasie spotkań z przedstawicielam i 
władz konserwatorskich i pracow nika
mi O ddziału  Muzeum  N arodow ego  w 
Poznaniu oraz Muzeum  O kręgow ego  
Ziemi Kaliskiej omówiono w szerszym 
kontekście problemy ochrony zabyt
ków i ich wykorzystania. Pierwsza 
część obrad odbywała się w K rako
wie; goście  zapoznali się z pracami 
prowadzonymi przez Muzeum  A rche 
ologiczne, zwiedzili zabytki miasta i 
okolic. W  drodze do Kalisza zatrzyma
no się w Pieskowej Skale, Rabszty- 
nie i Ogrodzieńcu.
W  czasie objazdu konserwatorskiego 
gościom  towarzyszyli przedstawiciele 
Oddziału  Krakowskiego PP PKZ, któ
rzy omówili problemy konserwator
skie związane z poszczególnymi o 
biektami.

M agdalena Gumkowska

VII MIĘDZYNARODOWY PLENER KOWALSTWA TRADYCYJNEGO 
PSZCZYNA '86, 25.05 -  6.06.86

N a  plenerze Kowalstwa Tradycyjnego 
zorganizowanym  w 1986 r. w Pszczy
nie uczestnikom przyznano następują
ce nagrody:
N a g rod a  Nacze lnego Dyrektora PP 
Pracownie Konserwacji Zabytków — 
G ew org Awetisjan (ZSRR) — św iecz
nik,
II N a g rod a  Naczelnego Dyrektora PP 
Pracownie Konserwacji Zabytków — 
Krzysztof Grzelski (Polska) — krata,
III N a g ro d a  Naczelnego Dyrektora 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
— Dymitr M itów  (LRB) — świecznik, 
N a g rod a  Naczeln ika M iasta  i G m i
ny — H o lge r Schlegel (N R D ) — ży
randol oraz świecznik,
N a g ro d a  Kom isarza Pleneru — Vitfa- 
zoslav Zamećntk (C SR S) — krata, 
N a g rod a  Towarzystwa M iłośników  Z ie
mi Pszczyńskiej — Igor C ierny (C SR S )— 
krata oraz świecznik.
Poziom prac i ich różnorodność for
m alna św iadczą o dobrym przygoto
waniu zawodowym artystów rzemieślni
ków, pracujących w przedsiębiorstwach 
konserwatorskich w  krajach socjalisty
cznych. O b ok  motywów tradycyjnych, 
ludowych uwidoczniła się w tym ro
ku tendencja do prezentacji dzieł

zdecydowanie nowoczesnych, choć 
zrobionych tradycyjną techniką. Inte
resujące okazały się też próby prze
tworzenia elementów stylistyki sece
syjnej, jak to miało miejsce w pra
cach artystów z Czechosłowacji. For
my użytkowe zaprezentował na impre
zie w Pszczynie — wyróżniony dyplo
mem — kowal z Bułgarii, Peter Minow, 
który zaprojefktował i wykonał fotel — 
siedzisko. Artysta z Czechosłowacji,
Josef Lu ptak, jest autorem rzeźby męż
czyzny. Praca ta potwierdziła dosko
nałe przygotowanie warsztatowe ucze
stników pleneru. Ponadto w imprezie 
wzięli udział Jurij Borodin z ZSRR, Le
szek Suszek z Polski, W ojciech Kacz
marek z Polski, Jan Sa jdak  z Polski 
oraz V ladim ir Cervenka z Czechosło
wacji.
Plenerowi patronują PP Pracownie
Konserwacji Zabytków, G rupa Robo
cza Krajów Socjalistycznych ds. K on
serwacji Zabytków Historii, Kultury i 
Muzealiów  oraz Towarzystwo M iło śn i
ków Ziemi Pszczyńskiej. Ta w istocie 
swej szkoleniowa impreza dla rze
mieślników i artystów przyciąga coraz 
większą uwagę społeczeństwa. W ysta 
wa poplenerowa w  G alerii „U  Elia

sza i Pistulki" w Pszczynie, a także 
wystawy w Katowicach i Bytomiu śc ią 
gają  licznych zainteresowanych. C ie 
kawe prace, różne szkoły i tendencje 
artystyczne charakterystyczne dla p o 
szczególnych krajów i kultur — wszy
stko to ukazuje, że tradycyjne rzemio
sło jest nadal atrakcyjne i potrzeb
ne, nie tylko jako element prac re
sta uratorskich w obiektach zabytko
wych, ale jako sam odzielna dyscypli
na sztuki. W  skansenie pszczyńskim 
jest zawsze wielu zwiedzających, któ
rzy m ogą przez dwa tygodnie obser
wować pracę artystów, kolejne etapy 
działań od projektowania i rysunków 
w skali 1:1, po realizację konkretnych 
dzieł.
Tegoroczny plener -  jak to stało się 
już tradycją od kilku lat — został w łą
czony w nurt imprez regionalnych or
ganizowanych przez Towarzystwo M i 
łośników Ziemi Pszczyńskiej, a noszą 
cych nazwę „Spotkań pod brzymem”. 
Dzięki temu artyści—kowale z kra
jów biorących udział w imprezie m ie
li także możność zapoznania  się z 
naszym rodzimym folklorem.

Magdalena Gumkowska

FOTOGRAMETRIA W OCHRONIE I KONSERWACJI ZABYTKÓW

W  ram ach cyklu wystaw organ izow a
nych z okazji trzydziestopięciolecia 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków — 
O ddz ia ł Konserwacji Architektury M o 
numentalnej 7 lipca 1986 r. przedsta
wił dorobek Pracowni Fotogrametrii.

N ie była to jednak próba podsum o
w ania dokonań, ponieważ w skrom
nym wnętrzu Galerii PKZ przy ul. Pod
wale Starom iejskie w W arszaw ie  trud
no byłoby udostępnić nawet tylko 
część najważniejszych pomiarów. Ta

ką próbą podsum owania dorobku m o
głaby się stać specjalnie przygoto
wana publikacja zawierająca chociaż
by część pomiarów, analityczny opis 
dokonań oraz prezentację poglądów  
teoretycznych. Należy mieć nadzieję,
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że m łoda organizacja  KAM -u, sprzyja
jąca  pozbawionym  rutyny inicjatywom, 
na podsum ow anie działalności tej 
pracowni nie każe nam długo cze
kać.
W ystawa jest okazją do przypomnie
nia kilku faktów, a także stanowi pre
tekst do refleksji natury ogólnej. M o 
żna zatem przypomnieć, że zespół 
powstał w 1970 r. z inicjatywy a rch i
tekta Eligiusza Kodura. Na swoim
koncie zap isa ł kilkaset poważnych
pom iarów  skomplikowanych zespołów 
zabytkowych, między innymi ratuszy w 
Poznaniu i W rocław iu, Złotej Bramy 
w G dańsku, kompleksu pałacu w ila 
nowskiego. I tu rodzi się pierwsza re
fleksja, niezbyt optymistyczna. Otóż
mimo wyjątkowo wysokiego poziomu 
merytorycznego realizowanych prac, 
skom pletowania znakomitego zespołu 
pracow ników  i dobrej jakości sprzętu, 
Pracow nia Fotogrametryczna nie jest 
wykorzystywana w stopniu wystarczają
cym.
Służba konserwatorska jeszcze w la 
tach sześćdziesiątych wysuwała postu
laty opracow ania  programu komplet
nych pom iarów  najwartościowszych 
zabytków architektury narodowej. Jest 
to nieodzowny warunek budowania 
perspektywicznych programów konser
watorskich i podniesienia poziomu 
wydawnictw fachowych. W arto zwró

cić uwagę, że także i Konwencja 
Haska, którą Polska podpisała  jako 
jedno z pierwszych państw, nie m o
że być realizowana bez kompletowa
nia dokumentacji fotogrametrycznej. 
Niestety, mimo powstania wyspecjali
zowanej pracowni nie został sformuło
wany program  dokumentowania czo
łowych zabytków architektury. M inęły 
tłuste lata siedemdziesiąte, rozpoczęły 
się dobrze nam znane problemy fi
nansowe, a program  nie został uru
chomiony. N ie twierdzę, że w tym 
okresie nie realizowano ważnych po 
miarów, które m ogą stać się zacząt
kiem przyszłego korpusu dokum en
tacji najważniejszych zabytków archi
tektury. Były to jednak indyw idualne 
inicjatywy, takie jak na przykład ku
ratora W ojciecha Fijałkowskiego, któ
ry powodowany poczuciem odpow ie
dzialności wobec historii i czując się 
autentycznym gospodarzem  W ila n o 
wa — zlecił wykonanie podstawowej 
monografii fotogrametrycznej. Czy do 
czekamy się koncepcji dokum entowa
nia pomników architektury narodo
wej?
W ystawa prezentowała także dorobek 
m iędzynarodowy Pracowni Fotogram e
trii: od wielkich dokumentacji dla
celów eksploracji archeologicznej 
(Sudan, W łochy) poczynając przez 
pomiary wyjątkowo skomplikowanych

kompleksów architektonicznych (Egipt, 
A lgeria) po dokumentację zabytków 
architektury w trudnym do pom iarów 
otoczeniu (W ietnam, Jugosław ia). Po
miary te uzupełniały znakomite prace 
dokumentujące elewacje zabytkowych 
kamienic Tallina i Rygi. C ieszą nas 
te osiągnięcia  warszawskich zespołów 
w dziele dokum entowania św iatowe
go  dorobku historycznego. N ie  można 
się jednak pozbyć natrętnie nasuw a
jącego się pytania — a kiedy nasze 
zabytki w kraju doczekają się w łą 
czenia do perspektywicznego planu 
dokumentowania. Czy Centralny Fun
dusz Rozwoju Kultury ma nadal służyć 
w sferze ochrony i konserwacji zabyt
ków wspieraniu mało gospodarnych 
użytkowników zabytków?

Życząc miłemu i kompetentnemu ze
społowi kamowskiej pracowni dalszych 
znakomitych o siągn ięć w coraz ba r
dziej egzotycznych i w spaniałych 
miejscach świata, pozostaję w n a 
dziei, że wreszcie znajdzie się krajowy 
mecenas, który weźmie się do realizo
wania pom iarów najwartościowszych 
zabytków krajowych. O by  jeszcze w 
tym wieku udało się wypełnić marze
nia i postulaty tej generacji konser
watorów zabytków.

I. k.

SPOŁECZNE KOMITETY ODNOWY ZABYTKÓW

W zorem  Krakowa powstał 19 maja 
1986 raku w Lublinie Społeczny Ko
mitet O dnow y Zabytków, na którego 
czele stanął prof, dr hab. Bogdan  S u 
chodolski, przewodniczący Narodowej 
Rady Kultury. Prowadzone dotychczas 
prace rewaloryzacyjne na Starym M ie 
ście, obejm ujące 159 zabytkowych 
budowli, nie rokowały nadziei na 
spraw ne i szybkie ich ukończenie. D la 
tego postanow iono zmobilizować całe 
społeczeństwo miasta Lublina, a tak
że województwa, do niesienia różnego 
rodzaju pomocy, w tym finansowej, w 
dziele ochrony dóbr kultury.
D n ia  21 czerwca 1986 r. powołany zo s
tał do życia Obywatelski Komitet O d 
nowy Zabytków Torunia. N o  czele K o 
mitetu stanął Tadeusz W itold M łyń 
czak — zastępca przewodniczącego 
Rady Państwa, przewodniczący C e n 
tralnego Komitetu Stronnictwa D em o
kratycznego. Prace konserwatorskie, 
przeprowadzone niegdyś z okazji ju
bileuszu pięćsetlecia urodzin M ik o ła 
ja Kopernika, objęły swym zasięgiem

jedynie trzy kwartały tego miasta — 
na 33 wym agające rewaloryzacji. W  
chwili obecnej 5 8 %  zabytkowych bu
dowli wym aga remontu kapitalnego, 
a stan techniczny 113 obiektów wy
m aga natychm iastowego podjęcia 
prac. Dalsze 34 obiekty są w bardzo 
złym stanie technicznym.
Powołanie Społecznego Komitetu O d 
nowy Zabytków w Toruniu z pew noś
cią zwiększy skuteczność procesu re
waloryzacyjnego. O ddz ia ł Państwowe
go  Przedsiębiorstwa Pracownie K on 
serwacji Zabytków uzyskał już pomoc 
techniczno-organizacyjną, a Przedsię
biorstwo Budownictwa Kom unalnego 
skierowane będzie prawie wyłącznie 
do prac budowlano-montażowych przy 
zabytkach architektury w tym mieście. 
Podpisano również dziewięć porozu
mień z instytucjami i zakładam i pra
cy. Załogi gotowe są przyjść z pom o
cą finansową za możność użytkowa
nia niektórych obiektów po zakończe
niu prac rewaloryzacyjnych. Przedsię
biorstwa „O rb is " i „Logotour” wyra

ziły wstępnie swe zainteresowanie o d 
nową zabytków Torunia, a nawet zg ło 
siły chęć partycypacji w kosztach 
przedsięwzięcia.
Należy z uznaniem podkreślić, że w ła 
dze miasta i województwa chcą pod 
nieść wartość wykonywanych robót z 
dotychczasowych 250 milionów złotych 
do miliarda (w c iągu  roku). 
Powstawanie społecznych komitetów 
odnowy zabytków jest, naszym zd a 
niem, zdrowym i prawidłowym ob ja 
wem, jest wynikiem przywracanej p ra 
ktyce gospodarnośc i na własnym tere
nie, a  nawet dobrze pojętego patrio
tyzmu lokalnego. N ie jest wykluczo
ne, że komitety będą ze sobą  rywa
lizować o coraz lepsze wyniki w  pracy 
nad zachowaniem  dla przyszłych po 
koleń w spólnego dziedzictwa, jakim i 
są dobra kultury. Oczekiwać jedynie 
należy konkretnych i nam acalnych 
efektów, przywróconych do życia i d a 
wnej świetności, służących społeczeń
stwu obiektów zabytkowej architektu
ry. ,

Marian Paździor

OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SPOŁECZNYCH

W  dniach 24-25 maja 1986 r. w salach 
zam ojskiego ratusza odbył się Sejmik 
Społecznych Działaczy Ochrony Zabyt-

DZIAŁACZY OCHRONY ZABYTKÓW

ków. Zorganizow ano go  z inicjatywy 
Komisji Kultury Rady Krajowej PRO N , 
Zarządu G łów nego PTTK oraz M in i

sterstwa Kultury i Sztuki. W  obradach  
udział wzięli przedstawiciele rad w o
jewódzkich PRO N, społeczni op ieku 
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