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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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nowie zabytków PTTK, przedstawiciele 
wojewódzkich służb konserwatorskich i 
muzealnych, Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami, Stowarzyszenia Konserw a
torów Zabytków oraz regionalnych to
warzystw z ca łego  kraju.
Uczestników Sejm iku powitał i wygło
sił słowo wstępne Stanisław  Binięda, 
wicewojewoda zamojski. Podkreślił on, 
że przeprowadzenie trudnej i p raco
chłonnej rewaloryzacji Zamościa, per
ły polsk iego renesansu, było możliwe 
tylko dzięki pomocy władz. W  serde
cznych słowach podziękował prof, dr 
hab. Jerzemu Ozdowskiem u za podję
cie się obow iązków  przewodniczącego 
Społecznego Komitetu Odnow y Zabyt
ków Zamościa.
W  swoim wystąpieniu prof. J. Ozdow- 
ski -  przewodniczący Komisji Kultu
ry Rady Krajowej PRO N , w icem arsza
łek Sejmu PRL — przedstawił rolę za 
bytków w kształtowaniu św iadom ości 
narodowej i wychowaniu społeczeń
stwa, a zwłaszcza m łodego pokole
nia. W skaza ł też na te wartości dzie
dzictwa kulturowego, które św iadczą 
o tożsamości każdego narodu. Pod 
kreślił wielkie zasługi PTTK w dziele 
ochrony i popularyzacji zabytków oraz 
zapewnił, że P R O N  dołoży wszelkich 
starań, aby popierać i um acniać sp o 
łeczne działan ia w zakresie ochrony 
dóbr kultury.
Przewodniczący Rady Krajowej PRON, 
Jan Dobraczyński, podkreślił nie tylko 
ogrom ną rolę zabytków dla kultury, 
ale także dla ekonomii państwa. Pom 
niki kultury są źródłem inspiracji twór
czej dla wielu artystów, filmowców, 
ludzi pióra. Faikt ten powinniśmy umie
jętnie wykorzystać zarówno w krze
wieniu idei ochrony dóbr kultury n a 
rodowej, jak również w staraniach o 
środki finansowe przeznaczone na ten 
cel.
Przykładem działań, jakie podejmują 
dzisiaj wszystkie ogniwa P R O N  w za
kresie ochrony zaibytków, powinien się 
stać Zamość.
W  pierwszym dniu  obrad, którym prze
wodniczył prof. J. Ozdowski, w ygłoszo
no dwa referaty: mgr Kazimierz U- 
szyński — członek Rady Krajowej 
PRON. wiceprzewodniczący Komisji 
Op ieki nad Zabytkami ZG  PTTK — 
omówił problemy społecznego ruchu 
ochrony zabytków, m gr inż. arch. M a 
ria Sarn  i к — wicedyrektor Zarządu M u 
zeów i O chrony Zaibytków M K iS  -  
przedstawiła politykę państwa w za 
kresie ochrony zabytków i w spierania 
społecznego ruchu opieki nad zabyt
kami. Zab iegów  konserwatorskich wy
m aga obecnie duża liczba zabytków. 
Środki finansowe przeznaczone na ten 
cel z Funduszu Rozwoju Kultury nie 
wystarczają na zaspokojenie najpil
niejszych potrzeb zgłaszanych każdego 
roku przez W ojewódzkich Konserwato
rów Zabytków. W  najbliższych latach 
niezbędna więc będzie koncentracja

tych środków i przeznaczenie ich na 
konserwację najważniejszych obiek
tów. W  tej trudnej sytuacji pomoc 
całego społeczeństwa staje się bardzo 
ważna. Rewaloryzacja obiektów zabyt
kowych powinna się stać obow iąz
kiem przede wszystkim ich użytkow
ników: resortów, instytucji i osob fi
zycznych. Resort kultury zaś powinien 
głównie w spom agać prace konserwa
torskie przez ich dofinansowywanie, 
zgodnie z uchwałą Rady M inistrów nr 
179 z 1978 roku. Drugi dzień obrad, 
którym przewodniczył dr Franciszek
M idura  — wicedyrektor Zarządu M u 
zeów i Ochrony Zabytków M K iS, prze
wodniczący Komisji Opieki nad Zabyt
kami ZG  PTTK — poświęcony był na 
dyskusję, w której zabrało g łos 27 
osób  — społeczni opiekunowie za 
bytków oraz przedstawiciele rad wo
jewódzkich PRO N, stowarzyszeń i or
ganizacji społecznych. Podsum owania 
obrad dokonał prof, dr hab. Bronisław 
Gołębiowski — członek Prezydium Ko 
misji Kultury Rady Krajowej PRON. 
Uczestnicy Sejmiku w Zam ościu wysto
sowali następujące posłanie do spo 
łeczeństwa :
„Działacze społecznego ruchu opieki 
nad zabytkami zgromadzeni na O g ó l
nopolskim Sejmiku w Zamościu, zor
ganizowanym  przez Patriotyczny Ruch 
Odrodzenia  Narodow ego  zwracają się 
z posłaniem do w ładz państwowych i 
ca łego społeczeństwa o szczególną
troskę dla pomników polskiej prze
szłości.
Zabytki jako materialne świadectwo
istnienia narodu i państwa, potwier
dzając naszą tożsam ość kulturową, sta
nowią ważny element wychowania p a 
triotycznego i edukacji historycznej 
społeczeństwa. Zabytki — wielowieko
wy dorobek polskich i innych tradycji 
kulturowych, uratowane i odbudow a
ne po najstraszliwszych wojennych zni
szczeniach, są poważnie zagrożone. 
Na  naszych oczach g iną  bezcenne 
dobra kultury narodowej. Zniknęły z 
polskiego krajobrazu wiatraki, młyny, 
folusze, dwory, dworki, wiejskie cha 
ty, spichlerze, obiekty techniki i bu
dowle gospodarcze.
Brak kompleksowych decyzji w zakre
sie działań urbanistycznych i niespój
ność przedsięwzięć gospodarczych i 
kulturalnych doprowadza do zniszcze
nia historycznych układów naszych
miast, wsi i osiedli, dewastuje bezpo
wrotnie unikalny charakter budownic
twa regionalnego. Powoduje pom ija
nie w p lanach zagospodarow an ia
przestrzennego walorów zespołów za
bytkowych, a także utrudnia rewalory
zację zabytków. Pyły i gazy, em itowa
ne do atmosfery, kruszą najtwardszy 
kamień nie naruszony przez wieki. 
Niestosowanie sankcji karnych za zni
szczenie narodow ego dobra rozszerza 
zjawisko obojętności i braku za nie 
odpowiedzialności. Degradacja  środo

wiska naturalnego i kulturowego po 
woduje straty w kulturze materialnej 
i nie kształtuje zdrowej obyczajowości 
Polaków. Apelujemy do wszystkich za 
łóg zakładów  pracy, związków zaw o
dowych, związków młodzieży, o rgan i
zacji społecznych i wszystkich obyw a
teli o zwiększenie troski i zdecydow a
ne działania służące ochronie zabyt
ków architektonicznych, technicznych i 
gospodarczych, kultury muzycznej, lu
dowej i piśmiennictwa, o większą d b a 
łość w zachowaniu tradycji polskiego 
krajobrazu. N iech postęp cywilizacyj
ny służy także utrwalaniu tradycji kul
tury i przekazywaniu jej następnym po 
koleniom.
Załogi zakładów  pracy produkujących 
deficytowe materiały budow lane nie
zbędne do prac konserwatorskich, 
podejmijcie zwiększony wysiłek pro
dukcyjny!
Zwracamy się do nauczycieli i wszyst
kich osób odpowiedzialnych za wy
chowanie o kształtowanie w młodym 
pokoleniu szacunku dla zabytków i 
tradycji kultury narodowej.
Młodzieży Polska! otaczaj opieką i 
pielęgnuj ginące pomniki kultury na 
rodowej. W  tym również parki i o g ro 
dy, zabytkowe cmentarze. Aktywna i 
zdecydowana ochrona zabytków po 
winna być troską każdego obyw a
tela.
Apelujem y do władz miast i gmin, 
rad narodowych, organów  adm inistra
cji państwowej, działaczy rad i ogniw  
Patriotycznego Ruchu O drodzen ia  N a 
rodowego, o otoczenie troską wszyst
kich zabytków na waszym terenie, u
dzielanie pomocy przy ich przejmo
waniu i zagospodarowywaniu, o przy
wracanie ich kulturze narodowej! 
Popieramy inicjatywę tworzenia Sp o łe 
cznych Komitetów Ochrony Zabytków, 
a także Funduszów O chrony Zabyt
ków, grom adzących środki finansowe 
na ich rewaloryzację.
Popieram y inicjatywę osób rewalory
zujących własnymi siłami obiekty za
bytkowe. Apelujemy do w ładz i in
stytucji terenowych o ułatw ianie im 
działania.
Podejmujmy w czynach społecznych 
działania w spom agające prace kon
serwatorskie!
Rozszerzajmy społeczny Ruch O ch ro 
ny Zabytków!
Niech Patriotyczny Ruch O drodzen ia  
Narodow ego wspiera jego działania. 
N iech nikogo nie zabraknie w w a l
ce o przekazanie polskiej tradycji kul
turowej następnym pokoleniom  I 
Niech każdy dzień będzie nowym 
krokiem naprzód na naszej drodze do 
pełnej rewaloryzacji wszystkich zabyt
ków.

Uczestnicy 
O gó lnopo lsk ie go  Sejm iku 

Społecznych Dzia łaczy 
Ochrony Zabytków — Zam ość 1986”

Marian Paździor

Sprostowanie-----------------------

Uprzejmie wyjaśniamy, że do artykułu 
Jubileusz Profesora Wojciecha Kali

nowskiego opublikow anego w nr 3 — 
1986, s. 27 zakradł się błąd: zamiast 
35-lecie pracy naukowej powinno być

40-lecie pracy naukowej, za co  Pana  
Profesora i Czytelników redakcja prze
prasza.
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