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WYMIANA DOŚWIADCZEŃ NA TEMAT OCHRONY ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH — MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZJUM ICOMOS W SZTOKHOLMIE
W dniach od 7 do 9 listopada 1983 г.,
w stolicy Szw ecji odbyło sią sym 
pozjum naukowe, którego inspiracją
były w ytyczne do poszerzonego pro
gramu ICOMOS-u, zwracające uw a
gę na głów ne aspekty ochrony re
liktów archeologicznych oraz na
fakt dość ograniczonej możliwości
instytucjonalnego ogarnięcia całości
tej problem atyki w Europie. Bezpo
średnim celem sympozjum była w y
miana doświadczeń na temat ochro
ny zabytków archeologicznych w
krajach europejskich i ustalenie to
ku dalszego postępowania w kie
runku wypracowania optymalnych
metod działania przede wszystkim
od strony praktycznej.
W obradach uczestniczyli specjali
ści z: Danii, Holandii, Niemieckiej
Republiki Demokratycznej, Polski,
Szw ecji, Finlandii, Norwegii oraz
W ielkiej Brytanii. Polskie środowi
sko ar ch eo 1ogi с zn o-k onserwator sk i e
reprezentował mgr Eligiusz Dworaczyński z ramienia PP Pracownie
Konserwacji Zabytków.
Trzydniowe obrady toczyły się w o
kół następujących tematów:
I — Sprawy organizacyjne i do
tychczasowe osiągnięcia ICOMOS-u.
1. W cześniejsze i obecne uwarun
kowania.
2. Archeologia w obrębie Rady Eu
ropejskiej.
3. ICOMOS i archeologia.
II — Zagadnienia o charakterze ro
boczym.
1. Jak uniknąć zniszczenia reliktów
archeologicznych w trakcie utyliza
cji, restauracji itp., poprzez zinte
growany proces konserwacji.
2. Planow anie i priorytety w dzia
łalności badawczej w obliczu n ie
uniknionego zniszczenia.
III — U stalenie dalszego działania
w kierunku właściw ej ochrony za
bytków archeologicznych.
1. Problem y rzetelnej popularyzacji
wartości wszystkich zabytków ar
cheologicznych
wśród
społeczeń
stw a i władz.
2. W ytyczenie toku postępowania
gwarantującego osiągnięcie zam ie
rzonych celów w praktyce.
W pierwszym dniu obrad, po refe
racie
wprowadzającym
Rolanda
Pâlssona (Szwecja), dyrektora ge
neralnego
Riksantikvarieämbetet,
głów ne m ateriały przedstawili: Mar
gareta Biöm stad (Szwecja) — za
stępca generalnego dyrektora tej
instytucji oraz Henry Cleere (Wiel
ka Brytania) — dyrektor Towarzy
stwa A rcheologii Brytyjskiej.

Drugi dzień ohrad poświęcony był
w całości zagadnieniom tzw. arche
ologii konserwatorskiej w poszcze
gólnych krajach. Poruszane tematy
dotyczyły szerokich zagadnień, co
było po linii nieoficjalnego założe
nia swobodnej dyskusji i prezenta
cji przez zebranych własnych opi
nii. Obrady przyjęły formę ogól
nej w ym iany poglądów, która w y
kazała odrębność proporcji proble
m atyki ochrony zabytków arche
ologicznych w różnych krajach, po
mimo podobieństwa podstawowego
kieruniku postępowania.
Kom unikat R. H. J. Kloka (Holan
dia), szefa Departamentu Zabytków
i Dokumentacji, uwypukli! koniecz
ność system atycznej ewidencji sta
nowisk archeologicznych, jako pod
staw y praktycznego działania na
rzecz ochrony zabytków przed zni
szczeniem.
Od strony gospodarzy komunikat o
podobnym charakterze w ygłosił Jan-Gunnar Lindgren, terenowy in
spektor ds. Zabytków Archeologicz
nych z Mariestad, kładąc szczegól
ny nacisk na problem określenia
kryteriów wyboru stanowisk do ba
dań w wypadku zagrożenia znacz
nych obszarów przez w ielkie in
w estycje.
K elvin Ekeland (Szwecja), pierw 
szy kustosz Sekcji Konserwacji i
Ochrony Zabytków Historycznych
w Riksantikvarieämbetet, zwrócił
uwagę na konieczność funkcjonowa
nia centralnego archiwum dla w szy
stkich informacji, aktualizowanego
na bieżąco, oraz centralnej składni
cy materiałów.
A ndrew D. Saunders (Wielka Bry
tania), inspektor Królewskiej Ko
m isji Zabytków w Departamencie
Ochrony
Środowiska,
poruszając
problem atykę zabytków archeologi
cznych w obecnych strukturach
m iejskich i w pojedynczych budow
lach, szeroko przedstawił swój po
gląd na temat kryteriów wyboru
stanowisk do badań na podstawie
osiągnięć w tej dziedzinie od strony
prawnej i naukowej.
K olejny komunikat Oivinda Lunde
(Norwegia), szefa Departamentu Ar
cheologii w RikiSantiikvaren, pośw ię
cony był problemom ewidencji i
ochrony stanowisk archeologicznych
na podstawie przedsięwzięcia „The
Archaeological Subjects Plan at the
Area”, będącego
odpowiednikiem
AZP w Polsce.
W najobszerniejszym wystąpieniu
Peter J. Fow ler (Wielka Brytania),
z Działu Ewidencji Zabytków Kró

lewskiej Komisji Zabytków przed
staw ił swoje doświadczenia i po
glądy w formie postulatów do
ew entualnego szerszego zastosow a
nia.
•
W trzecim dniu spotkania Kristian
Kristiansen (Dania), szef Oddziału
Zabytków w Narodowej Agencji
Ochrony
Środowiska,
zreferował
problematykę popularyzacji archeo
logii wśród społeczeństwa i władz w
krajach europejskich i w skazał na
przyczyny braku św iadom ości kon
serwatorskiej u osób m ających na
co dzień styczność z zab ytkam i Za
proponował także utw orzenie ko
misji w łonie ICOMOS-u do spraw
ew idencji stanowisk archeologicz
nych i ustanowienie m iędzynarodo
wego symbolu dla oznakowania
miejsc i obiektów archeologicznych.
Komunikat podsumowujący obrady
wygłosił Henry Cleere. D otyczył on
takich zagadnień, jak:
1) sprecyzowanie znaczenia inw en
taryzacji dla w szystkich kategorii
zabytków archeologicznych w as
pekcie badań interdyscyplinarnych;
2) ustalenie sposobu określania kry
teriów wyboru obiektów do badań
oraz banku informacji dla kodu ma
szyn cyfrowych;
3) uporządkowanie archeologicznej
problematyki
badawczej
starych
miast europejskich;
4) powiązanie zainteresowań władz
konserwatorskich z poszczególnych
krajów w ramach międzynarodowej
komisji ds. archeologii konserwator
skiej ICOMOS-u i powołanie sekre
tariatu.
Po dyskusji na tem at organizacji
i pracy takiej kom isji poruszono
sprawę wyboru miejsca na kolejne
spotkanie. Bernhard Gramsch (NRD),
dyrektor Muzeum Archeologicznego
i Historycznego w Poczdamie, za
proponował usługi własnej instytucji
na ten cel.
W trakcie dyskusji Eligiusz Dworaczyński, kierownik Pracowni Ar
cheologiczne- Ko ns erw atorskdej
w
Tarnowie (PP Pracownie Konser
w acji Zabytków — Oddzliał Kra
ków), przedstawił informację na te
mat problemów ochrony reliktów
archeologicznych w Polsce.
E lig iu sz D w o r a c zy ń sk i

V MIĘDZYNARODOWY PLENER KOWALSTWA TRADYCYJNEGO — PSZCZYNA *84
Już po raz piąty w malowniczym
skansenie „Zagroda wsi pszczyńsikiej” spotkali się kowale — rzemieślniicy z krajów socjalistycznych,

306

którzy w ramach działalności Kom isji
ds. Szkolenia Zawodowego
Grupy Roboczej Krajów Socjalistycznych
ds. Konserwacji Zabytków

Historii, Kultury i M uzealiów pracowali nad wykonaniem własnych
pomysłów artystycznych. Od 14 do
25 maja 1984 r. w unowocześnio-

Uczestnicy 'V Międzynarodowego pleneru kowalstwa tradycyjnego Pszczyna 84 (fot. T. Kalarus)
nych i powiększonych kuźniach (za
co specjalne wyrazy uznania należą
się
współorganizatorom
imprezy
Towarzystwu
M iłośników
Ziemi
Pszczyńskiej) Iw an Iw anow i Stojan Mirczew z Bułgarii, Jaromir
Juricek i Oldfich Bartośek z Cze
chosłowacji oraz Algier das Stankus
z Litewskiej SRR i Stanisław Bajus oraz Leszek Suszek z lubelskie
go Oddziału PP PKZ w ykonali k il
kanaście interesujących prac. Ideą
pleneru jest wym iana doświadczeń
w zakresie technik i transponowania wzorów narodowych w rzemio
śle artystycznym . Tegoroczny — ju 
bileuszow y plener — przyniósł pra
ce zróżnicowane co do treści i roz
wiązań formalnych. Od niezmiernie
ciekaw ych, nawiązujących do k ul
tury narodowej prac artystów z
Bułgarii, po nowoczesne, ale także
nawązujące do sym boliki sztuki li
tew skiej prace Algierdasa Stanku
sa i sw oiste pastisze czy tak obec
n ie modne „żarty” form alne Jaro
m ira Jufióka. Przeważało jednak
kowalstwo tradycyjne, to, z którym
artyści, pracownicy przedsiębiorstw
konserwatorskich krajów uczestni
czących w spotkaniu mają do czy
nienia na co dzień. Ich własna in 
wencja, sprawność warsztatowa, p a
sja uwidoczniają się w wykonanych
pracach. A zadanie jest dodatkowo
trudne, bowiem warunki ,g o lo w e”,
kuźnie tradycyjne, n ie tak now o

czesne, dające m ożliwość szybkiego,
łatwiejszego
wykonania
zamysłu,
wym agają specjalnych
zdolności,
wytrw ałości i kunsztu formalnego.
Oprócz specjalnych upom inków pod
kreślających jubileuszow y charakter
imprezy, w 1984 r. organizatorzy,
tj. Grupa Robocza Krajów Socjali
stycznych ds. Konserwacji Zabyt
ków Historii, Kultury i M uzealiów,
PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków i Towarzystwo M iłośników
Ziemi
Pszczyńskiej,
postanow ili
przyznać 7 równorzędnych nagród,
których fundatorami były różne in
stytucje. I tak nagrodę PP PKZ
za wazon z kwiatam i otrzymał Ja
romir Jufićek (CSRS), kolejną na
grodę PP PKZ otrzymał Algi er das
Stankus (ZSRR) za kinkiet, nagrodę
■Naczelnika Miasta i Gminy otrzy
mał Stojan Mirczew (BRL) za kra
tę i rzeźbę, nagrodę komisarza p le
neru Iwan Iwanow (BRL) za kratę
i stojak na polana do kominka.
Polskim przedstawicielom przypad
ły w udziale nagrody Towarzystwa
M iłośników Ziemi Pszczyńskiej za
kinkiet i kom plet do drzwi. Tow a
rzystw o M iłośników Ziemi Pszczyń
skiej przyznało też sw oją nagrodę
przedstawicielowi CSRS O ldfichowi
Bartośkow i za lustro.
Już w zeszłym roku uczestnicy p le
neru przyłączyli się do działań na
•rzecz ochrony zabytkowych obiek
tów Pszczyny. Odbudowana stara

niem i w ielkim nakładem prac
Towarzystwa
M iłośników
Ziemi
Pszczyńskiej kamieniczka w cen
trum miasta zyskała wówczas oku
cia do okien i k lam k i W 1984 r.
•piękne kraty wykonane przez ze
spół czeski i polski powiększą wkład
plenerowiczów na rzecz miasta i re
gionu. I tak być powinno, bo prze
cież ideą Grupy Roboczej jest ochro
na zabytków, dbałość o formę i
świadomość
związków
rzemiosła
w spółczesnego z tradycją.
25 maja w Galerii ,„U Eliasza 1 P istulki” na rynku Pszczyńskim od
był się w ernisaż prac, które dziś
stanowią już (zebrane ze w szyst
kich plenerów) pokaźną kolekcję
prezentowaną nie tylko w w oje
w ództw ie katowickim , ale także w
Warszawie. W wernisażu uczestni
czyli przedstaw iciele władz m iej
skich,
wojewódzkich,
a
także
PP PKZ. Planowanie w najbliższej
przyszłości uruchomienie Muzeum
Kowalstwa Tradycyjnego pozwoli
wielu zainteresowanym na bliższe
zaznajomienie się z dorobkiem rzemlieślmików-artystów, których co
dzienny, zawodowy trud pozostaje
częstokroć bezimienny, w pisany w
strukturę zabytkowych obiektów,
które wykonują oni w sw ych przed
siębiorstwach.

Magdalena Gumkowska

KLUB INDYWIDUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
W maju 1984 r. zawiązał się przy
Komisji Opieki nad Zabytkami Za
rządu Głównego PTTK w Warsza
w ie Klub Indywidualnych Użytkow
ników Obiektów Zabytkowych. P re
zesem Tym czasowego Zarządu K lu
bu został architekt Marek Skrzyń
ski.
Redakcja „Ochrony Zabytków” od
notow uje powstanie Klubu z na
dzieją, że będzie on służył ludziom,
którzy podjęli lub podejmą w przy
szłości niem ały trud ratowania za
bytków architektury w naszym kra

ju przez ich przejmowanie i zagos
podarowanie, a zwłaszcza przez na
leżyte ich utrzym ywanie według
wszelkich wskazań
konserw ator
skich.
Dla wielu, którzy opanowani zo
stali nieodpartą ideą zrealizowania
w łaśnie w ten sposób sw ych zam ie
rzeń życiowych, a nierzadko swych
marzeń — stały dotychczas na prze
szkodzie dwie bariery, które nale
żało pokonać. Pierwsza z nich —
to bariera psychologiczna polegają
ca na podjęciu trudnej nieraz de

cyzji przejęcia i zajęcia się obiek
tem zabytkowym, druga — to trud
ności biurokratyczne piętrzące się
przed każdym niem al, kto musi
mieć do czynienia z podstawowym
ogniwem administracji, jakim jest
gmina.
Klub zamierza popularyzować ideę
przejmowania i zagospodarowywa
nia zabytków architektury, których
aktualne w ykazy są w posiadaniu
wojewódzkich konserwatorów za
bytków. Zabytek bez w łaściciela po
pada w ruinę, jest dewastowany i
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