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— 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.

Marian Paździor

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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1. Kala Beni Hammad, widok środko
wej partii miasta od strony południo
wej (fot. T. Liniecki)

Do naszych czasów przetrwało wiele 
przykładów architektury średniowiecznej 
A lg ierii, lecz na ogół w stanie kom
pletnej ruiny. Kala Beni Hammad, w
przeciwieństwie do innych miast, zni
szczonych przez narastającą zabudowę 
w czasach nowożytnych, zachowało się 
w całości pod grubą warstwą gruzu. 
Relikty zabudowy miejskiej sięgają czę
sto do wysokości drugiej kondygnacji 
lub znacznie wyżej (minaret i donżon 
Manar —  fot. 1).
Od początku XX w. na terenie m ia
sta prowadzone były wykopaliska ar
cheologiczne przez Francuzów. W re
zultacie przeprowadzonych prac odkry
to ruiny trzech pałaców, meczetu i k il
ku innych obiektów jak: cysterny, mo
sty, mury obronne i bram y2. Niestety, 
od kilku dziesiątków lat przygotowane 
w niewłaściwy sposób do ekspozycji re
likty u legają dalszej destrukcji. Podję
te przez Algierczyków starania o ura
towanie zagrożonego zespołu Kala Be
ni Hammad zaowocowały opracowa
niem wytycznych konserwatorskich przez 
eksperta z UNESCO3. Przygotowany 
został także plan zawierający drobiaz
gowe instrukcje organizacyjno-finanso
we, dotyczące przyszłych prac zabez
pieczających i badawczo-konserwator- 
skich. Obecnie zasadniczą kwestią jest 
realizacja tego planu. Jak dotąd, 
Algieria nie ma dostatecznej liczby 
własnych specjalistów z dziedziny kon
serwacji zabytków architektury, toteż 
korzysta z pomocy innych państw. Na
turalną więc koleją rzeczy było za
proponowanie Polakom udziału w pra
cach badawczo-konserwatorskich w 
Kala Beni Hammad, jal^o że na „rynku 
algierskim”  znani są od la t4.

12 sierpnia 1987 r, zawarto porozumie
nie pomiędzy PP Pracownie Konserwa- 
cij Zabytków i Agence Nationale 
d'Archeologie et de Protection des Si
tes et Monuments Historique, dotyczą
ce współpracy w dziedzinie konserwa
cji zabytków. W  myśl porozumienia po
wołano Polsko-Algierską Misję Arche
ologiczno-Konserwatorską, która dzia
łała w Kala Beni Hammad od 16 
października do 16 grudnia 1987 r. Ze 
strony polskiej w pracach misji brali 
udział: mgr Eligiusz Dworaczyński —  
archeolog, kierownik ekipy, mgr inż. 
arch. Marek Łukacz, mgr inż. arch. To
masz Liniecki i mgr Halina Rojkow- 
ska —  historyk sztuki. Prace badawczo- 
-konserwatorskie misji skupiały się wo
kół trzech tematów: meczetu, muru
obronnego i stratygrafii miasta.

M e c z e t .  Rozpoznano konstrukcje od
krytych przed wieloma laty murów i f i 
larów, sporządzono szczegółową inwen
taryzację rysunkową i fotograficzną 
oraz rozwarstwienie obiektu za pomo
cą odkrywek architektonicznych i son
daży archeologicznych. Opracowano 
także projekt zabezpieczenia i ekspo
zycji reliktów architektury.
M u r  o b r o n n y .  Przeprowadzone 
przez misję wykopaliska archeologicz
ne odsłoniły mur na długości ponad 
70 m. Przeprowadzono inwentaryzację 
obiektu i wykonano projekt jego resta
uracji. W  celu zaprezentowania A lg ier
czykom sposobu prawidłowej realiza
cji robót murarskich, zrekonstruowano 
niektóre partie muru.
S t r a t y g r a f i a  m i a s t a .  W  rezul
tacie wykonanych bez nadzoru kon
serwatorskiego prac ziemnych, związa

nych z budową drogi na terenie m ia
sta zabytkowego, nawarstwienia kultu
rowe na kilkusetmetrowej długości zo
stały przecięte. W  okolicy meczetu, na 
odcinku ponad 70 m, na ścianach wy
kopu pod drogę widoczna jest pełna 
stratygrafia pionowa miasta. W ystają
ce ze ścian wykopu mury i posadzki 
ulegają stałej destrukcji, sporządzono 
więc szczegółową dokumentację rysun
kową i fotograficzną stanu obecnego. 
Polsko-Algierska Misja Archeologiczno
-Konserwatorska pracować będzie 5 lat 
w sezonach trwających po 3 miesiące. 
W najbliższym sezonie przewiduje się 
kontynuację badań archeologiczno- 
architcktcnicznych meczetu i muru 

obronnego oraz prac murarskich zwią
zanych z ekspozycją tych obiektów.

mgr Eligiusz Dworaczyński

2 L. d e В e у I i é, La Kalaa des Béni 
Hammad, une capitale de l'A frique du 
Xl° siecle. Paris 1909; L. G о I v i n, Re
cherches archéologiques à la Qala 
des Bani Hammad. Paris 1965.
3 A. H e i n z ,  La Qalâ des Bani Ham 
mad. Rapport technique. Paris 1976; 
R. H e r m m a n n ,  Rapport de M is
sion Qalàa des Beni-Hammad. Souve- 
garde de la Q alàa des Beni Hamma- 
des et du centre historique de Bejaia  
(UNESCO). Paris 1982.

4 W  latach 1983-1986 specjaliści z PP 
Pracownie Konserwacji Zabytków rea li
zowali prace badawcze, projektowe, 
konserwatorskie i budowlane na Cyta
deli w Algierze i Pałacu Ahmed Beja 
w Konstantynie.


