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25 LAT OŚRODKA DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

29 października 1987 r. odbyła się w 
Sali Koncertowej Zamku Królewskiego 
w Warszawie uroczysta sesja pt. Do
kumentacja i ewidencja zabytków w 
Polsce — 25 la t Ośrodka Dokumentacji 
Zabytków w Warszawie. Sesję otwo
rzył dyrektor Ośrodka —  prof, dr hab. 
arch. W ojciech Kalinowski, który przy
w ita ł zaproszonych gości. Sesji prze
wodniczył zastępca dyrektora Ośrodka, 
mgr Marek Konopka. Generalny Kon
serwator Zabytków, mgr Tadeusz Ziel
niewicz, w imieniu resortu wygłosił 
słowo wstępne i przekazał pismo od 
Ministra Kultury i Sztuki, prof, dr A le
ksandra Krawczuka, adresowane do 
prof, dr W. Kalinowskiego. Oto treść 
tego pisma:
„M ija  25 la t od powołania Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Warszawie. 
Minister Kultury i Sztuki powierzyI 
Ośrodkowi ważne zadanie przeprowa
dzenia centralnego rejestru, ewidencji 
i dokumentacji pomocniczej zabytków 
nieruchomych i ruchomych. Ośrodek 
wykazał pełne zaangażowanie w wy
konywanie statutowych obowiązków 
zyskując wysoką ocenę resortu oraz 
instytucji i środowisk naukowo-badaw
czych.
Ministerstwo Kultury i Sztuki przywią
zuje dużą wagę do działalności Ośro
dka, gdyż gromadzenie, opracowywa
nie, przechowywanie i  udostępnianie 
danych o zabytkach oraz wspieranie w 
tym względzie wojewódzkich służb 
konserwatorskich to podstawowe za
danie w dziedzinie ochrony zabytków. 
Wprowadzenie zaś najnowszych metod 
naukowych oraz współczesnych środ
ków technicznych — komputeryzacji 
zbiorów — zasługuje na szczególne 
uznanie. Odbywająca się na Zamku 
Królewskim w Warszawie sesja na te
mat: «Dokumentacja i  ewidencja za
bytków w Polsce» stwarza możliwość 
podsumowania działań i osiągnięć 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków.
Z okazji jubileuszu dwudziestopięcio- 
lecia składam Panu Profesorowi i Ze
społowi Pracowników Ośrodka gratu
lacje wraz z życzeniami wielu osiąg
nięć w pracy zawodowej i pomyślności 
w życiu osobistym.

z upoważnienia (— ) 
Krystyna Marszałek-Młyńczyk"

Generalny Konserwator Zabytków wrę
czył zasłużonym pracownikom Ośrodka 
dyplomy przyznane przez Ministra Kul
tury i Sztuki. Odczytano listy i depe
sze gratulacyjne, m.in. od dr Tadeusza 
Polaka, dyrektora naczelnego PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków.
Doc. dr hab. Tadeusz Chrzanowski z 
Krakowa przedstawił 25 lat działalności 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków prze
platając swq wypowiedź osobistymi 
wspomnieniami 1. Na zakończenie zło
żył gratulacje i życzył Ośrodkowi, aby 
wreszcie otrzymał odpowiedni lokal, 
aby ,,krzywa" wydawnictw Ośrodka c ig 
ale zwyżkowała, a zespół pracowników 
był zawsze tak sympatyczny, jak dotgd.

1 Referaty wygłoszone w czasie sesji 
zostaną opublikowane w następnym 
numerze „Ochrony zabytków” .

W miejsce zapowiedzianego referatu 
doc. dr hab. Jerzego Łozińskiego, któ
ry nie mógł przybyć na sesję, stan 
prac nad Katalogiem zabytków sztuki 
w Polsce przedstawił dr Jakub Pokora, 
pracownik Instytutu Sztuki PAN, nie
gdyś również pracownik Ośrodka Do
kumentacji Zabytków. Po referacie za
brał głos doc. dr Bohdan Rymaszew
ski, który z ramienia Rady Ochrony 
Pomników Walki i Męczeństwa URM

wręczył dyrektorowi Ośrodka, prof, dr

W. Kalinowskiemu, dyplom i Złoty Me
dal „Za opiekę nad miejscami pamię
ci narodowej”  w uznaniu zasług Ośro
dka w zakresie dokumentacyjnym.
Prof. dr Jan Pazdur omówił w swym 
referacie założenia do Katalogu zabyt
ków techniki w Polsce akcentując 
aspekty historyczne gospodarki kraju 
rzutujące na rozwój postępu technicz
nego. Podkreślił, że w latach 1958-

1. Mgr Tadeusz Zielniewicz wręcza prof, dr Wojciechowi Kalinowskiemu pismo 
ministra kultury i sztuki, prof, dr Aleksandra Krawczuka

2. Uczestnicy jubileuszowej sesji

196



— 1979 ukazało się 20 zeszytów Katalo
gu zabytków budownictwa przemysło
wego w Polsce, pozostawiając omówie
nie stanu ewidencji mgr Krystynie Ro
sińskiej.
Dr Janusz Stępkowski z Zespołu 
Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. 
Rewaloryzacji M iast i Zespołów Sta
romiejskich omówił stan dokumentacji 
miast i stan ich waloryzacji.
Stan i zaawansowanie prac dokumen
tacyjnych i ewidencyjnych zabytkowych 
zespołów zieleni oraz cmentarzy przed
stawił w komunikacie mgr Andrzej 
Michałowski, dyrektor Zarządu Ochro
ny i Konserwacji Zespołów Pałacowo- 
-Ogrodowych w Warszawie.
Stan ewidencji zabytków techniki na
kreśliła w swej wypowiedzi uzupełnia
jącej referat prof. J. Pazdura —  mgr 
Krystyna Rosińska. Sesję podsumował 
referat mgr Marka Konopki, wicedyre
ktora Ośrodka, omawiający ewidencję 
zabytków — metody, zasoby i zakres 
obecnych prac prowadzonych przez 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków.
Do zadań Ośrodka należy przede 
wszystkim: opracowywanie metodolo
gicznych podstaw ewidencji i doku
mentacji dóbr kultury oraz nadzór nad 
stosowaniem opracowanych metod; 
nadzór i koordynacja działalności wszy
stkich jednostek organizacyjnych w za
kresie materiałów dla centralnej ew i
dencji zabytków; inicjowanie i prowa
dzenie prac badawczo-dokumentacyj- 
nych dotyczących konserwatorstwa i 
muzealnictwa; gromadzenie, opracowy
wanie, przechowywanie i udostępnia
nie dokumentacji zabytków oraz udzie
lanie w tym zakresie informacji zain
teresowanym organom, instytucjom i 
osobom; upowszechnianie i populary
zowanie metod dokumentacji zabytków 
i muzealnictwa; prowadzenie dzia ła l
ności wydawniczej w zakresie doku
mentacji zabytków, ochrony dóbr kul
tury i muzealnictwa; współpraca z kra
jowymi i zagranicznymi instytucjami 
zajmującymi się problematyką dotyczą
cą ochrony dóbr kultury.
Ewidencją objęto dobra kultury w Pol
sce, a w szczególności: zabytkowe
układy przestrzenne miast i wsi, zabyt
ki architektury i budownictwa, zabytki 
techniki, parki, cmentarze, stanowiska 
archeologiczne, ruchome zabytki sztu
ki. W tym zakresie Ośrodek współpra
cuje z biurami (ośrodkami) badań i

dokumentacji zabytków, powołanymi 
przy wojewódzkich konserwatorach za
bytków, które wykonują i gromadzą 
ewidencję na własnych terenach. 
Ośrodek współpracuje ze wszystkimi 
instytucjami i organizacjami zajmują
cymi się ochroną zabytków. Od 1976 r. 
część zadań Ośrodka prowadzona jest 
w ramach międzyresortowego progra
mu PAN Pomniki kultury źródłem świa
domości narodu. Ogółem Ośrodek f i
nansuje blisko 50% prac ewidencyj
nych dóbr kultury w Polsce.

wych w Warszawie. W wielu zakresach 
Ośrodek gromadzi jedynie informacje 
o istnieniu dokumentacji lub dzia ła l
ności związanej z zabytkami, np. zbie
ranie danych o działalności muzeów, 
przygotowywanie bibliografii wydaw
nictw muzealnych itp. Inną formą prze
twarzania informacji jest system kom
puterowy obejmujący na razie zabytki 
ruchome znajdujące się poza muzeami. 
Ośrodek gromadzi również archiwalia, 
książki, zdjęcia, przezrocza, dokumen
tacje prac badawczych itp. Zbiory są

3. Stoisko z wydawnictwami ODZ cieszyło się dużym zainteresowaniem

(wszystkie zdjęcia -  Z. Dubiel)

Gromadzenie dokumentacji i ewidencji 
to drugi, ważny cel Ośrodka. Do zbio
rów należy zaliczyć: dokumentacje za
bytkowych założeń urbanistycznych 
miast, karty ewidencyjne architektury 
i budownictwa, teczki ewidencji Arche
ologiczne Zdjęcie Polski, karty ewiden
cyjne ruchomych zabytków sztuki oraz 
studia urbanistyczne i architektonicz
ne. Należy zaznaczyć, że ewidencję za
bytkowych parków i cmentarzy jak do
tąd wykonuje Zarząd Ochrony i Kon
serwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodo-

opracowywane i udostępniane.
Ośrodek wydaje serie książkowe, cza
sopisma, prace monograficzne, foldery 
i informatory z zakresu ochrony zabyt
ków i muzealnictwa dla potrzeb służby 
konserwatorskiej i muzealnej. 
Upowszechnianiem wiedzy zajmuje się 
Ośrodek poprzez organizowanie szko
leń, sesji naukowych oraz udział w 
organizowanych przez inne ośrodki w 
kraju.
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POLSKO-ALGIERSKA MISJA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKA

Algieria należy do tych krajów, w któ
rych po uzyskaniu niepodległości spra
wie poszukiwania korzeni państwowości 
i śladów dawnej świetności w ramach 
„świata islamskiego”  nadano duże 
znaczenie. Podjęta w tym kierunku 
działalność młodej władzy przyjęła wy
raźne zabarwienie polityczne, w celu 
wyeksponowania okresów historycznych, 
ignorowanych —  je j zdaniem — przez 
kolonizatorów francuskich. Działalność 
promocyjna skupiła się wokół dwóch 
problemów: początków islamu w Ma- 
grebie, okresu Zirydów i Hammadydów 
(VII—XII w.) oraz okresu walk z na
jeźdźcą w wieku XIX. Historia tych 
okresów jest dziś przedmiotem w nikli

wych studiów, podejmowanych przez 
badaczy algierskich. Liczne publikacje, 
ukazujące się głównie w języku arab
skim, wnoszą sporo informacji, posze
rzających dotychczasową wiedzę 1. 
Zainteresowania historią Hammadydów 
zrodziły potrzebę ochrony pozostałości 
ich kultury materialnej, a szczególnie 
zabezpieczenia i restauracji zabytków 
architektury, wśród których najciekaw
szym zespołem jest niewątpliwie mia- 
sto-twierdza Kala Beni Hammad. Zało
żone w Górach Hodna (Dżebel Maa- 
did) w 1007 r. przez Hammada, żyło 
150 lat. Opustoszałe i zniszczone w 
połowie XII w., nigdy nie zostało odbu
dowane.

1 Do ważniejszych publikacji badaczy 
europejskich należą: G. M a r ç a i s, 
Recherches d'archeologie musulmane, 
Achir. Revue Africaine, 1922; E. F. 
G a u t i e r ,  Le passé de l’Afrique du 
Nord. Paris 1937; К. A. С. С r e s
w e I I, Early Muslim Architecture, 
Umayyads, early Abbasids and Tulu- 
nids. Oxford 1952; G. M a r ç a i s, 
L’architecture musulmane d'Occident. 
Paris 1954; Ch. A. J u l i e n ,  Historie 
de l'Afrique du Nord. Paris 1961 ; H. 
R. I d r i s, La Berberie Orientale sous 
les Zirides. Paris 1962; L. G о I v i n, 
Le Maghrib Central à l’epoque des Zi
rides. Paris 1957.
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