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O d Redakcji

Staraniem. Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, To
warzystwa Opieki nad Zabytkami i M uzeum Pier
wszych Piastów na Lednicy, przy  wsparciu finanso
wym Ministerstwa Kultury i Sztuki zorganizowane zo 
stało w Polsce w dniach 24-26 maja 1994 r. między
narodowe sympozjum na temat „Konserwacja Relik
tów Średniowiecznej Architektury M onumentalnej”. 
Założeniem organizatorów sympozjum było przedsta
wienie i przedyskutowanie najnowszych osiągnięć 
w dziedzinie zabezpieczania i konserwacji reliktów 
średniowiecznych budowli oraz zabytków o warto
ściach historycznych i archeologicznych, zwłaszcza  
tych, które zriajdują się w miejscach kulturowo w Pol
sce ważnych, jakim i są m.in. Kraków, Wielkopolska 
i Warszawa. Sympozjum, odbywające się na Zamku  
Królewskim w Warszawie, zgromadziło kilkudziesię
ciu specjalistów rekrutujących się spośród mediewi- 
stów, konserwatorów, historyków sztuki, architektów, 
archeologów i technologów.
Obrady koncentrowały się wokół pięciu podstawo
wych zagadnień:
1. historycznych i funkcjonalnych aspektów konser

wacji reliktów średniowiecznej architektury monu
mentalnej,

2. problemów eksponowania zabytków na zewnątrz 
i wewnątrz budynków, ja k  również pod osłoną,

3. analitycznych badań procesów niszczenia materia- 
lów kamiennych i ich kompleksowej konserwacji,

4. problemów zabezpieczania kamiennych reliktów 
i spraw etyki rekonstrukcji,

5. polityki ochrony reliktów architektury średnio
wiecznej w ich relacji z  krajobrazem kulturowym.

Szczegółowy program sympozjum opracował zespól na
ukowców i ekspertów pod kierunkiem inicjatora tej mię
dzynarodowej imprezy, prof. Aleksandra Gieysztora. 
Uczestnicy mieli możność zapoznania się z  reliktami 
średniowiecznej architektury w Warszawie i uczestni
czenia w objeździe studyjnym na trasie Poznań-Ledni- 
ca-Giecz-Gniezno-Strzelno-Konin. Specjalny punkt pro
gramu stanowiło zwiedzanie Krakowa oraz Wieliczki 
i zaznajomienie uczestników sympozjum z  romańskimi 
i gotyckimi elementami zespołu zabytkowego królewskie
go Wawelu i Rynku Głównego miasta oraz ze średnio
wiecznymi reliktami wielickiej kopalni soli.
Z  uwagi na to, że  problemy poruszone na sympozjum  
wzbudziły szerokie zainteresowanie wśród konserwa
torów, badaczy i gospodarzy obiektów pochodzących 
z  czasów średniowiecza, zaś materiały przygotowane 
na sesję wydane zostały w form ie preprintu w języku  
angielskim, redakcja „OchronyZabytków”podjęła ini
cjatywę opublikowania polskiej wersji referatów, wraz 
z  podsumowaniem obrad i szczegółową relacją z  ob
ja zd u  studyjnego.
Dzięki zgodzie wyrażonej p rzez autorów wszystkich 
referatów, udostępniamy Czytelnikom naszego kwar
talnika całość dorobku sympozjum. Czynimy to tym 
chętniej, że  ostatnie lata przyniosły zarówno zwięk
szone zamteresowanie problematyką ochrony i kon
serwacji reliktów średniowiecznej architektury monu
mentalnej, ja k  i szeroko zakrojone badania wspiera
jące realizacje konserwatorskie w różnych częściach 
świata, w tym także w Polsce.

From the Editors

A n international symposium on „The Conservation o f  
Relics o f Mediaeval Monumental Architecture” was 
held in Poland on 24-26May 1995 upon the initiative 
o f the Polish ICOM National Committee, the Society fo r  
the Protection o f Historical Monuments and the Mu
seum o f the First Piasts in Lednica; the meeting bene
fited  from  tbe financia l support o f the Ministry o f  
Culture and  Art. The organisers o f the symposium 
planned to present and  discuss newest achievements 
in the realm o f securing and  conserving mediaeval 
buildings and monuments o f  historical and  archeolo
gical ment, particularly those which are situated in 
localities o f considerable cultural importance such as 
Cracow, Warsaw and  Greater Poland. The sympo

sium, which was held in the Royal Castle in Warsaw, 
attracted several score specialists — conservators, me- 
diaevalists, historians o f art, architects, archeologists 
and technologists.
The debates concentrated on five  basic issues:
1. the historical an d  fu nctiona l aspects o f the con

servation o f relics o f mediaeval m onum ental ar
chitecture,

2. the display o f historical monuments inside and  
outside buildings as well as on sheltered sites,

3. analytical research into the damage o f stone mate
rial and their complex conservation,

4. the securing o f stone relics as well as the ethics o f 
reconstruction,
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5. a policy o f  protecting relics o f  mediaeval architec
ture conceived as part o f  the cultural landscape.

A detailed programme o f  the symposium was prepared  
by a group o f scientists an d  experts headed by profes- 
sro Aleksander Gieysztor, the initiator o f the interna
tional meeting. The participants enjoyed the opportu
nity o f  becoming acquainted with the mediaeval ar
chitecture o f  Warsaw a n d  Poznań, Lednica, Giecz, 
Gniezno, Strzelno an d  Konin, which were included  
in the tour. A visit to Cracow and Wieliczka was a spe
cial part o f  the programme; the invited scholars were 
able to exam ine the Romanesque and  Gothic elements 
o f  the historical complex o f  the Wawel Royal Castle and  
the Cracow Main Market Square as well as the media
eval salt m ine in Wieliczka.
Owing to the fa c t that the programme o f  the sympo
sium  m et with vast interest am ong conservators,

scholars and  managers o f  objects dating from  the 
Middle Ages, and  that the material prepared fo r  the 
session was published in English in the form  o f a pre
print, the editors o f „Ochrona Zabytków” decided to 
present the Polish version o f the papers together with 
a summary o f the debates and a detailed report from  
the trip.
All the papers from  the symposium are made available 
to our readers thanks to the kind agreement expressed 
by the authors. It gives us particular pleasure tofeature 
this material considering that the most recent years 
have witnessed a growing interest in the protection 
an d  conservation o f  mediaeval monumental architec
ture as well as wide ranging investigations which 
support assorted conservation undertakings in various 
parts o f the world, including Poland.
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