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KRONIKA

NARADA PRZEDSTAWICIELI MUZEÓW SKANSENOWSKICH
Z inicjatywy Dyrekcji I Zespołu Prze
mysłu Zjednoczonych Zespołów Go
spodarczych (d. INCO) odbyło się
w dniu 25 kwietnia 1974 r. w War
szawie robocze spotkanie z Kierow
nictwem
i Radami Naukowymi
Muzeów Skansenowskich, pozostają
cych pod społecznym patronatem
naukowo-technicznym ZZG (INCO).
Zebraniu, w którym wzięło udział
ok. 40 osób, przewodniczył dyrektor
I Zespołu Przemysłu ZZG — Zygmunt
Banasiak. W prezydium zasiedli:
mgr Stanisław Brzostowski — w ice
dyrektor Zarządu Muzeów, mgr inż.
arch. Jacek Cydzik -—■zastępca Gene
ralnego Konserwatora, Jerzy R utkow 
ski -—■ dyrektor naczelny Zarządu
Przemysłu i Handlu ZZG, Leonard
Barszczewski — zastępca dyrektora
naczelnego
Zarządu
Przemysłu
i Handlu ZZG, prof, dr Ignacy
Tłoczek i prof, dr Jerzy Ważny.
Ostatnie z serii takich spotkań orga
nizowanych przez ZZG odbyło się
w styczniu 1971 г.», a ponieważ
spotkania te są praktycznie jedynym
forum wym iany doświadczeń i poglą
dów na tem at skansenów, to w m inio
nym trzyleciu odczuwało się zarówno
ich brak, jak również pewną obawę
co do dalszych losów patronatu.
Celem obecnego spotkania było przed
stawienie z jednej strony sprawo
zdania za m iniony okres, a z drugiej
w ytyczenie kierunku działania na
najbliższy rok oraz przyjęcie patro
natu nad nowym i skansenami.
W zagajeniu dyrektor Zygmunt B a 
nasiak przedstawił dotychczasowy
dorobek Biura Specjalistycznej W spół
pracy Naukowo-Technicznej I Ze
społu Przemysłu ZZG w zakresie
ochrony
zabytków,
podkreślając
świadczenia Biura nie tylko na rzecz
skansenów, ale i całych zespołów oraz
pojedynczych zabytków zachowy
wanych in situ. Biuro w ramach
społecznego patronatu wykonało 858
specjalistycznych
ekspertyz
poje
dynczych obiektów (w tym 416
sakralnych) oraz zajmowało się zespo
łami zabytkow ym i w Zamościu (133
ekspertyzy) i Nowogrodźcu, pow. B o
lesławiec (106 ekspertyz)2.
Po zagajeniu wicedyrektor Zarządu
Muzeów, mgr Stanisław Brzostowski,

wręczył w imieniu Ministra K ultury
i Sztuki b. dyrektorowi d. Zespołu
Chemii ZZG INCO Mieczysławowi
Lipko odznakę „Zasłużonego działacza
na polu kultury”.
Z kolei dr Michał Czajnik przedsta
wiając sprawozdanie z opieki w latach
ubiegłych nad siedmioma skansenami
objętym i patronatem ZZG (INCO)3
ustosunkował się do przyjętych na
spotkaniu w 1971 r. założeń planu
pracy, stwierdzając, że w szystkie jego
zasadnicze punkty były realizowane.
Najmniej, stwierdził referent, za
awansowane są prace nad przygoto
waniem do druku poradnika konser
watorskiego i nad opracowaniem film u
instruktażowego na tem at konser
wacji drewna. Początkowe trudności
z o sta ł/ już przełamane i istnieją
szanse na stosunkowo szybkie zreali
zowanie filmu. N atom iast sprawa
niezmiernie potrzebnego poradnika
konserwatorskiego jest ponownie roz
ważana. Istnieje m.in. koncepcja p u 
blikowania broszur lub nawet obszer
niejszych artykułów, poświęconych
konkretnym problemom konserwa
torskim, zamiast dużego podręcznika,
co powinno znacznie przyspieszyć
udostępnienie szerszemu ogółowi pod
stawowych, a zarazem najnowszych
materiałów specjalistycznych. Mówca
podkreślił, że założenia planu pracy
dla minionego okresu po pewnych
m odyfikacjach są nadal aktualne na
najbliższą przyszłość. Obejmują one
następujące punkty : 1) badanie in situ
obiektów typowanych do ew entual
nego przeniesienia na teren poszcze
gólnych skansenów; 2) prowadzenie
okresowych kontrolnych przeglądów
obiektów znajdujących się już w skan
senach (a ponieważ praktyka w yka
zała, że dwukrotna kontrola w ciągu
roku jest wystarczająca, można od 
stąpić od przyjętej niegdyś zasady
czterokrotnej kontroli); 3) k o n ty 
nuacja prac badawczych na stacjach
i poligonach doświadczalnych, prowa
dzonych przez Biuro Specjalistycznej
Współpracy w niektórych skansenach ;
4) zakończenie opracowywania in 
struktażowego filmu i kontynuowanie
prac nad poradnik iem konserwator
skim ; 5) przygotowanie, wspólnie
z Muzeum w Nowym Sączu, m iędzy

narodowej konferencji poświęconej
problematyce skansenowskiej z okazji
otwarcia Parku Etnograficznego tegoż
Muzeum; 6) udzielanie doraźnej p o 
m ocy technicznej poszczególnym skan
senom.
W zakończeniu dr M. Czajnik, opie
rając się na dotychczasowych d o 
świadczeniach, zwrócił uwagę na n a 
stępujące problemy:
— wykonawstwo realizowane w łasny
mi muzealnymi ekipami budowlanymi
jest znacznie tańsze i stoi na wyższym
poziomie technicznym ;
—■ stosowanie środków chemicznych
do zwalczania szkodników biologicz
nych drewna (owady, grzyby) przy
nosi pozytywne wyniki, a najlepsze
rezultaty osiąga się przy stosowaniu
„m etody kąpieli” poszczególnych ele
mentów budynku ( w tym miejscu
referent zwrócił uwagę na prace
doświadczalne prowadzone z dużym
powodzeniem przez dra Wojciecha
Kurpika z MBL w Sanoku nad nową
tzw. „biologiczną m etodą” niszczenia
owadów szkodników drewna przez
owady nie szkodzące drewnu) ;
— jakość preparatów chemicznych
stale wzrasta, obecnie do szczególnie
zalecanych w pracach przy drewnie
zabytkowym należą: Antox, X ylam it
Żeglarski, Intox S, Silignit;
-—• wprowadzenie nie konserwowanego
środkami chemicznymi drewna do
obiektów rem ontowych, jak również
drewna „świeżego” (m.in. o odmien
nym stopniu wilgotności), a także
innego gatunku, jest niezgodne z pod
stawowym i zasadami konserwacji o 
biektów drewnianych i powoduje
poważne szkody, stąd konieczność
posiadania zapasów odpowiedniego
drewna, czyli wciąż aktualna sprawa
zorganizowania dawno postulowanego
przez kustosza Aleksandra Rybickiego
tzw. „banku drewna” .
Następnie zabrali głos organizatorzy
czterech nowych placówek skanse
nowskich: w Dziekanowicach (mgr J e 
rzy Łomnicki, dyrektor Muzeum P o 
czątków Państwa Polskiego na Lednicy), Szymbarku (mgr Weronika
Н о т а , Pow iatow y Konserwator Za
bytków w Gorlicach), Wolinie Pomor
skim (mgr Jacek Łopot, przedstawiciel
Muzeum Narodowego w Szczecinie)

1 Por.: R. B r y k o w s k i , P atron at Z espołu
C h em ii Z Z O IN C O n a d skansenam i w 1970 roku,

2 Powyższe dane liczbowe porównane z liczbami
zawartymi w sprawozdaniu za rok 1970 (por.:
przypis 1, s. 150) świadczą o stale wzrastającym
zaangażowaniu ZZG INCO.

Kluka w Ciechanowcu, Ośrodek Plenerowy przy
Muzeum Państwowym w Łowiczu, Kurpiowskie
Muzeum na wolnym powietrzu w Nowogrodzie
Łomżyńskim, Nowosądecki Park Etnograficzny
Oddział Muzeum w Nowym Sączu, Park Etno
graficzny w Olsztynku, Muzeum Wsi Opolskiej
w Bierkowicach-Opolu, Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku.

„Ochrona Zabytków” 1971, XXIV, nr 2, ss. 149—
150 (tam też podana bibliografia dotycząca
wcześniejszej działalności patronackiej ZZG
INCO); M. C z a j n i k , Z pra c konserwatorskich
i badań Z espołu C h em ii Z Z Q IN C O w niektórych
muzeach skansenowskich w 1970 rokü, o.e., ss. 150—

154.
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3 Są to następujące muzea lub ośrodki skanse
nowskie: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa

i Pszczynie (mgr Aleksander Spyra,
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Pszczyńskiej), nad którymi ZZG obej
muje patronat4. W krótkim w ystąpie
niu referowali oni historię powstania
skansenów, dotychczasowe osiągnięcia
i ogólne założenia programowe. Po
każdym wystąpieniu następowało u 
roczyste podpisanie umowy patro
nackiej. W imieniu Urzędu Pow iato
wego w Gorlicach — organizatora
Parku Etnograficznego w Szymbar
ku ■—- umowę podpisał zastępca na
czelnika powiatu mgr Marian Kuczek.
Piąta umowa, która została podpisana
przez dra Jerzego Czajkowskiego,
dyrektora Muzeum Budownictwa Lu
dowego w Sanoku, dotyczyła po
szerzenia zakresu
dotychczasowej
współpracy pomiędzy Muzeum a ZZG.
W m yśl umowy, poza dotychczasową
współpracą, Muzeum odda do dyspo
zycji ZZG jeden obiekt muzealny,
w którym urządzi się wystawę technik
i technologii konserwacji drewna,
a w wydawanym przez MBL perio
dyku pt. „Materiały Muzeum Budow
nictw a Ludowego w Sanoku” w y 
dzieli się stałą część poświęconą za
gadnieniom
technicznym
ochrony
drowna. ZZG wejdzie w skład redakcji
pisma i będzie pokrywało część kosz
tów wydawnictwa.
Dyskusję rozpoczął dyrektor Sta
nisław Brzostowski przypominając,
że budowa parków etnograficznych
jest jednym z elementów głoszonego
od kilku lat hasła „Kultura ludowa
dobrem narodu” . Omawiając historię
budownictwa skansenowskiego w P o l
sce zwrócił uwagę na pionierską dzia
łalność Muzeum Budownictwa Ludo
wego w Sanoku, którego doświadcze
nia służyły następnie innym powsta
jącym parkom etnograficznym. D y 
rektor St. Brzostowski mówił następ
nie o najważniejszych a zarazem
najtrudniejszych problemach orga
nizacyjnych towarzyszących wzno
szeniu parków etnograficznych, stwier
dzając w zakończeniu, że chyba
słusznie przyjęty został kierunek bu
dowy wielu parków, a nie jednego
centralnego. Idea mnogości ośrodków
kulturotwórczych wydaje się naj
słuszniejsza.
Prof. dr Ignacy Tłoczek omówił
w obszernej wypowiedzi całokształt
spraw dotyczących ochrony budow
nictwa drewnianego w Polsce, zwra
cając m.in. uwagę na prawie zupełny
brak wydawnictw na ten temat.
W okresie międzywojennym ukazało
się -—■jak stwierdził prof. I. Tłoczek —
ok. 20 syntetycznych publikacji, zaś
po wojnie tylko trzy. Prof. dr Jerzy
W ażny w wypowiedzi na tem at idei
ochrony
budownictwa
ludowego
szczegółowo omówił problem braku
fachowców w zakresie konserwacji
4 Pełne nazwy tych parków sa następujące:
Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekano
wicach, Muzealny Ośrodek Budownictwa Ludo
wego w Szymbarku (nazwa robocza), Skansen
Archeologiczno-Etnograficzny w Wolinie Pomor
skim (nazwa robocza), zagroda Wsi Pszczyńskiej
w Pszczynie.

drewna. Zdaniem dyskutanta po
wstała luka, którą trzeba koniecznie
zapełnić przez kształcenie konser
watorów— technologów.
Następnie
prof. J. W ażny zwrócił uwagę na
profilaktykę w budynkach ekspono
wanych już w muzeach, a m.in. na
konieczność stosowania wentylacji
wnętrz.
Mgr Kazimierz Uszyński, dyrektor
Rolnictwa w Ciechanowcu, omówił
aktualne problemy tego Muzeum,
dziękując serdecznie w zakończeniu
swej wypowiedzi ZZG za dotychcza
sową pomoc.
Mgr Ryszard Brykowski mówiąc
0 aktualnych potrzebach w dziedzinie
ochrony budownictwa drewnianego
wysunął szereg propozycji zmierza
jących do bardziej planowej i zorga
nizowanej działalności. Wobec żyw io
łowej fali powstawania skansenów
1 zagęszczania się ich na jednych
terenach, a „białych plamach w in
nych rejonach za konieczne uważa
opracowanie perspektywicznego planu
rozwoju parków etnograficznych. O
mawiając działalność ZZG dyskutant
zaapelował o objęcie społecznym pa
tronatem tej Instytucji nie tylko
skansenów, ale również wartościow
szych pojedynczych obiektów in situ,
zwłaszcza sakralnych, które przestały
pełnić już swą funkcję użytkową
(np. Jasień, Bachórzec i wiele innych).
Zaproponował również, aby w jednej
z nie użytkowanych cerkwi przy pętli
bieszczackiej (np. Jesień, Lipie) Biuro
W spółpracy zorganizowało stałą w y 
stawę ilustrującą wkład ZZG w ochro
nę zabytków w Polsce i osiągnięcia
techniczne w zakresie konserwacji
drowna.
Kustosz Aleksander Rybicki, organi
zator i były wieloletni dyrektor
Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, mówił o pierwszych kro
kach w budowie tego Muzeum oraz
o początkach współpracy z INCO.
Zwrócił uwagę na katastrofalną sy tu 
ację reliktów drewnianego budow
nictwa w małych miastach, ponawia
jąc wielokrotnie wysuwany postulat
zorganizowania skansenu m ałomia
steczkowego, jako jedno z najpilniej
szych zadań, którym powinien zająć
się resort.
Dr Jerzy Czajkowski poinformował,
że w Biuletynie Muzeum Budownic
twa Ludowego w Sanoku wprowadzo
no dział poświęcony technice konser
wacji drewna i prosi o nadsyłanie
materiałów dla tego działu.
Naczelnik Michał Szymański z Za
rządu Ochrony Zabytków mówił o za
sadach nadzoru sprawowanego w spól
nie z Zarządem Muzeów nad budow
nictwem skansenowskim.
W podsumowaniu dyskusji dyrektor
Zygmunt Banasiak wyraził wdzięcz
ność za uwagi i postulaty, które
zostały zgłoszone, i zapewnił, że będą
one wnikliwie rozważone.
Na
zakończenie
należy
wyrazić
wdzięczność pod adresem ZZG za
objęcie opieką patronacką czterech
dalszych,
najmłodszych
placówek
skansenowskich W ten sposób reali
zowany jest stopniowo postulat sprzed

trzech lat w sprawie objęcia patrona
tem tej instytucji wszystkich ośrodków
skansenowskich w Polsce. Innym
zjawiskiem pozytywnym jest nawią
zana współpraca wydawnicza po
m iędzy ZZG a MBL w Sanoku,
dzięki której czasopismo tego Muzeum
„Materiały Muzeum Budownictwa Lu
dowego w Sanoku” nabierze charak
teru ogólnokrajowego organu skanse
nowskiego, wypełniając lukę odczu
waną w tej dziedzinie, na co zwracano
uwagę w sprawozdaniu ze spotkania
w 1971 r. Podkreślić należy jeszcze
jeden moment spotkania — apel pod
adresem muzeów skansenowskich.
Dotychczasowa współpraca opiera się
na zasadzie, w której Biuro W spół
pracy ZZG, po przeprowadzonych
technicznych ekspertyzach, „zaleca”
a muzea „realizują” te zalecenia.
N ależy tutaj wprowadzić sformuło
wanie ■—- „są zobowiązane realizować” .
Zdarzają się bowiem przypadki, że
termin realizacji zaleceń odsuwany
bywa w czasie, co powoduje niekiedy
dodatkowe zniszczenia i komplikacje.
Ryszard Brykowski
Wojciech Jankowski

Przykład porozumienia o współpracy
między ZZG a muzeum
Muzeum Początków Państwa Polskiego
na Lednicy, reprezentowane przez d y 
rektora Muzeum mgr Jerzego Łomnic
kiego, i I Zespół Przemysłu Zjednoczo
nych Zespołów Gospodarczych, repre
zentowanych przez dyrektora Zespołu
Zygmunta Banasiaka, zawarły w W ar
szawie w dniu 25 kwietnia 1974 roku
porozumienie o współpracy przy budo
wie i organizacji Wielkopolskiego Parku
Etnograficznego w Dziekanowicach. Z a 
kres i zasady współpracy ustala się na
stępująco :
1. ZZG działając poprzez podległe sobie
Biuro Specjalistycznej W spółpracy
Naukowo-Technicznej zobowiązuje się
do :
—• wykonania przeglądów oraz oceny
stanu technicznego obiektów wytypowa
nych do przeniesienia,
—- opracowania dla tych obiektów orze
czeń my kologiczno-budowlanych wraz
ze szczegółowymi zaleceniami konserwa
torskimi,
■
— dokonywania okresowego sprawdza
nia stanu zachowania obiektów w skan
senie,
•—- opracowania ogólnych wytycznych
metod impregnacji i konserwacji obiek
tów i elementów,
-—- przeszkolenia powołanej przez M u 
zeum grupy rzemieślników w zakresie
techniki wykonywania zabiegów impreg
nacyjnych i konserwatorskich,
— pomocy przy doborze i zakupie pro
dukowanych przez ZZG preparatów do
impregnacji i konserwacji drewna.
2. M uzeum Początków Państwa P o l
skiego, działając poprzez Kierownictwo
W ielkopolskiego Parku Etnograficz
nego w Dziekanowicach, zobowiązuje się
do :
-—- zapewnienia stałego nadzoru tech
nicznego nad całością budowy skansenu,
a w szczególności nad realizowaniem
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opracowanych przez Z ZG wytycznych
konserwatorskich i szczegółowych zaleceń
technicznych,
— prowadzenie szczegółowych kart tech
nicznych wykonywanych zabiegów kon
serwatorskich,
—■ zapewnienie odpowiednich w arun
ków pracy, transportu i zakwaterowania
dla realizującej zobowiązania grupy
specjalistów Z Z G .
3. T erm iny oraz szczegóły realizacji
zobowiązań ustalą strony w trybie
roboczym.

4. W ym ienione w p . 1 zobowiązania
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze w y 
konają nieodpłatnie, traktując je jako
czyn społeczny w godnej poparcia dzia
łalności służącej ochronie dóbr kultury
polskiej w roku X X X -le c ia Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
Warszawa, dnia 25 kwietnia 1974 r.

Kopie Porozumienia otrzymują:
1. Ministerstwo Kultury i Sztuki — Zarząd
Muzeów
2. Ministerstwo Kultury i Sztuki — Generalny
Konserwator Zabytków

Dyrektor Muzeum

3. Członek Zarządu Stowarzyszenia PAX —
poseł na Sejm PEL Zenon Körnender

(—) Zygmunt Banasiak (—) mgr Jerzy Łomnicki

4. Zarząd Przemysłu i Handlu ZZG — dyrektor
naczelny Jerzy Eutkowski

Dyrektor
Zespołu Przemysłu ZZG

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W TRZYDZIESTOLECIU PRL
W zakresie zabytków nieruchom ych
w Krakowie przy ulicy Kanoniczej
podjęto po raz pierwszy w naszym
kraju kompleksowe badania nad z e 
społem trzech bloków. Z dokonanych
odkryć w kamienicy nr 5 należy
odnotować późnogotyckie kamienne
filary międzyokienne, ozdobne okien
ne i portalowe obramienia, gotycką
posadzkę ceramiczną, polichromię z
X V III wioku znajdującą się na belko
wych stropach. W drugiej kamienicy
(nr 7) natrafiono na filar m iędzy
okienny pochodzący zapowno z warsz
tatu Bartłomieja Berecciogo z 1523 r.,
co ustalono na podstawie analogii
z Kaplicą Zygmuntowską na Wawelu.
Dla całego zespołu z ulicy Kanoniczej
opracowomo projekt uwzględniający
nową funkcję pomioszczeń.

W dniu 27 czerwca 1974 r. Przedsię
biorstwo Państwrowe „Pracownie K on
serwacji Zabytków” zorganizowało
wr Warszawie konferencję prasową na
tem at Pracownie Konserwacji Z abyt
ków w X X X -le c iu P R L . Było to jedno
z wielu zamierzonych spotkań, na
których będą przedstawiane wyniki
najciekawszych badań, odkryć i osiąg gnięć konserwatorskich w poszczegól
nych oddziałach PKZ na terenie kraju
i za granicą.
Na konferencji czerwcowej swój doro
bek zaprezentował Oddział w K ra
kowie. W pierwszej części spotkania
omówiono sprawy dotyczące strony
organizacyjnej z podkreśleniem kolej
nych etapów rozwoju Oddziału PKZ
w Krakowie, który obejmuje swoją
działalnością woj. krakowskie i k ato
wickie oraz różne miejscowości poza
tym obszarem, a także poza granicami
Polski. Część szczegółowa, ilustro
wana dokumentacją fotograficzną i ry
sunkową, poświęcona została om ó
wieniu prac prowadzonych w po
szczególnych obiektach.

2. Kraków, ul. Kanonicza 7, drzwi
renesansowe w sieni z 1523 r.

Również w Krakowie, przy ulicy
Brackiej 10 odsłonięto późnogotyckie
detale architektoniczne. Badania kom 
pleksowe objęły kościół Św. Św. Piotra
i Pawła. Te prace zakrojone są na
kilka lat i odbywają się z udziałem
najwybitniejszych specjalistów kon
serwatorskich.

1. Kraków, ul. Kanonicza 7, m iędzy
okienna kolum na renesansowa z 1523 r.

3. Kraków, kościół Św. Św. Piotra
i Pawła, sztukateria J .B . Falconiego
z początków X V I I wieku

4. Krasiczyn, baszta
Boską po konserwacji

70

zamkowa

zw.

