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KRONIKA

KONGRES ZAMYKAJĄCY EUROPEJSKI ROK OCHRONY ZABYTKÓW

W dniach 21—25.X. 1975 r. odbył się w Am
sterdamie kongres zamykający Europejski 
Rok Ochrony Zabytków (Ochrony Dzie
dzictwa Architektonicznego). W skład de
legacji polskiej weszli: prof, dr Stanisław 
Lorentz (przewodniczący), prof, dr Jan 
Zachwatowicz, dr hab. Krzysztof Paw
łowski oraz autor niniejszej informa
cji. Zaproszenie na kongres wystosowało 
holenderskie Ministerstwo d.s. Kultury, 
Wypoczynku i Akcji Socjalnej oraz władze 
samorządowe Amsterdamu, szczycącego 
się liczbą około 7000 zabytkowych kamie
nic i wieloma innymi zabytkami, dbało
ścią o nie oraz obchodzącego w 1975 r. 
700-lecie swego istnienia.
W kongresie wzięli udział przedstawiciele 
ponad 30 krajów, w tym również poza
europejskich, przedstawiciele wielu mię
dzynarodowych, rządowych, pozarządo
wych i społecznych organizacji, reprezen
tanci 58 miast historycznych, konserwa
torzy, historycy sztuki, architekci, urba
niści, pracownicy, działacze komunalni, 
planiści, nauczyciele. Na czele delegacji 
Belgii, Danii, Zjednoczonego Królestwa 
stanęli członkowie rodzin panujących; nie
którym delegacjom przewodniczyli mini
strowie bądź ambasadorowie.
Obrady, którym przewodniczył lord D un
can Sandys, odbywały się w Międzynaro
dowym Centrum Kongresowym RAI. 
Grupy robocze pracowały nad następują
cymi zagadnieniami:

G r u p a  I  — Konserwacja dziedzictwa 
architektonicznego w powiązaniu z  plano
waniem urbanistycznym i regionalnym ; re
ferent: Alain Bacquet (Francja), dyrektor 
do spraw architektury w Ministerstwie 
Kultury; koreferentka: Małgorzata Biorn- 
stad (Szwecja), szef Sekcji Ochrony Dzie
dzictwa Kulturowego.

G r u p a  II — Odpowiedzialność władz 
lokalnych i współudział obywateli; referent 
Reint Laan (Holandia), przewodniczący 
Konferencji Lokalnych i Regionalnych 
Władz Europy (tłumaczenie nazwy przy
bliżone— uwaga О.C.); koreferent: Al
fred Wood (Wielka Brytania), urzędnik 
planowania w hrabstwie West Midland.

G r u p a  III — Problemy socjalne kom 
pleksowej konserwacji; referent: Jacques 
Houlet (Francja), dyrektor Miejsc i Obsza
rów Chronionych w Ministerstwie K ultu
ry; koreferent: Jaap Engel (Holandia), 
przewodniczący miejskiej komisji dzielnicy 
Jordaan w Amsterdamie.

G r u p a  IV — Prawodawstwo i admini
stracja; referent: Constant Pirlot (Belgia), 
dyrektor administracyjny w Dyrekcji Ge
neralnej Sztuki i Literatury; koreferent: 
Michael Middleton (Wielka Brytania), se
kretarz generalny Brytyjskiego Narodowe
go Komitetu.
P o s i e d z e n i e  o k r ą g ł e g o  s t o 
ł u  — Przyszłość dziedzictwa architekto
nicznego w 2000 roku (transmitowane przez 
telewizję).

G r u p a  V — środki finansowe na dzia
łalność konserwatorską i restauratorską;re
ferent : Viggo Nielsen (Dania), dyrektor 
generalny Narodowej Agencji Konserwa
cji Natury, Zabytków i Zespołów; korefe
renci: Andries van den Abeele (Belgia), 
radny z Bruges, i Peter Parker (Wielka 
Brytania), przewodniczący zrzeszenia prze
mysłowego.

G r u p a  VI — Techniczne i praktyczne  
środki działalności konserwatorskiej i re- 
stauratorskiej; referent: Peter Breitling 
(RFN), profesor Politechniki w Grazu; 
koreferent: Cevat Erder (Turcja), profesor 
na Wydziale Architektury w Ankarze. 
S e s j a  p l e n e r o w a  — zaprezento
wano raporty z obrad poszczególnych 
grup tematycznych, a następnie Alfred 
A. Schmid (Szwajcaria), przewodniczący 
Międzynarodowego Komitetu d.s. Zabyt
ków i Zespołów Rady Europejskiej, zrefe
rował projekt dokumentu końcowego — 
Deklaracji Amsterdamskiej.
Sesja zamykająca odbyła się w obecności 
Jej Wysokości Królowej Holandii.
W przemówieniach plenarnych zwracano 
uwagę na fakt rozpowszechnienia się już 
przekonania o konieczności wielokierun
kowych praktycznych działań w dziedzinie 
ochrony dziedzictwa architektonicznego. 
To, co niegdyś było tylko poglądem grup 
specjalistów, stało się poglądem powszech
nym. Lord Duncan Sandys podkreślił, 
że rok 1975 nie był końcem, lecz począt
kiem wielostronnego działania w kierunku 
ochrony dziedzictwa architektonicznego. 
Architekci wypowiadali się za podporząd
kowaniem się w nowoczesnej architektu
rze —■ architekturze istniejącej. Z przemó
wienia S. Halseya przebijało zainteieso- 
wanie społeczeństwa amerykańskiego par
tycypowaniem w kosztach utrzymania 
w dobrym stanie dziedzictwa architekto
nicznego Europy.
Spośród kilku wystaw towarzyszących 
obradom kongresu na krótkie choć omó

wienie zasługuje m i ę d z y n a r o d o w a  
w y s t a w a  k o n s e r w a t o r s k a ,  
czynna w okresie od 26.IX. do 26.X.1975 r. 
w Rijksmuseum. Wystawę przygotowała 
grupa robocza w składzie: Ore Nissen 
(Dania) oraz architekci Jacques Barlet 
(Belgia) i Sören Sass (Dania). Opracowali 
oni zasady ekspozycji, ustalili dopuszczal
ne formaty materiałów ilustracyjnych, 
objętości tekstów, wielkości liter itp. Z  gru
pą organizacyjną kontaktował się dr hab. 
Krzysztof Pawłowski; polskie materiały 
przygotowano w Muzeum Architektury 
we Wrocławiu.
N a wystawie zamierzano przede wszystkim 
pokazać tzw. projekty wiodące. Polska 
otrzymała do dyspozycji 4 ekrany. O sta
tecznie materiały ekspozycyjne pochodziły 
z następujących krajów: Belgii, Cypru, 
Danii, RFN , Francji, Grecji, Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Włoch, Malty, N orwe
gii, Austrii, Polski, Hiszpanii, Turcji, 
Szwecji, Szwajcarii, Holandii, ZSRR. 
Z Polski zademonstrowano następujące 
tematy :
— Stare Miasto w Warszawie,
— Zamek Królewski w Warszawie,
— Stare Miasto w Gdańsku,
— Muzeum Architektury we Wrocławiu.
W okresie trwania kongresu Amsterdam 
obchodził 700-lecie swego istnienia. M ia
sto przybrało odświętny wygląd, przygo
towano plakat i liczne, specjalne wydaw
nictwa.
Spośród wystaw, oprócz wyżej wymienio
nej, warto wspomnieć holenderską wysta
wę konserwatorską w hallu Centrum K on
gresowego, wystawę Szkoła Amsterdamska 
1910— 1930 w Stedelijk Museum, wystawę 
Architektura 1893— 1918 w Muzeum A r
chitektury. W Hadze pokazano wystawę 
twórczości architektonicznej H.P. Ber
lage’a z okresu 1858—1934.
Amsterdam, imponujący ogromną liczbą 
zabytków architektury mieszczańskiej, dba
jący o te zabytki, o cały krajobraz miej
ski — stanowił bardzo dobrą atmosferę do 
obrad, spotkań, zwiedzania.
Kongres, na którym spotkali się przedsta
wiciele wszystkich krajów europejskich 
i wielu innych kontynentów, był potwier
dzeniem korzystnych efektów Europej
skiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy.

Olgierd Czerner

NIEKTÓRE ASPEKTY ORGANIZACYJNE EW IDENCJI ZABYTKÓW WE FRANCJI*

Francja jest jednym z pierwszych krajów, 
w którym opracowane zostały pod wzglę
dem prawnym i organizacyjnym zasady in
wentaryzacji i konserwacji dzieł sztuki. 
Należy podkreślić, że próby w tym zakre

* Autorka informacji przebywała we Fran
cji na stypendium rządu francuskiego uzys-

sie podjęto już w końcu XVIII w., pro
gram rządowy przygotowano w 1830 r., 
zaś w 1837 r. powołano Komitet d.s. Sztuki 
i Zabytków (Comité des Arts et des M onu
ments), którego zadaniem było publiko-

kanym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki 
w 1976 r. Por. M. K u rz ą tk o w s k i , Orga-

wanie zabytków znajdujących się na tere
nie Francji. Mimo tych pionierskich ini
cjatyw, w 1964 r., w chwili przystąpienia 
do systematycznej akcji ewidencjonowania 
zabytków', Francja była znacznie opóź-

nizacja ochrony zabytków we Francji, 
„Ochrona Zabytków” , nr 4, 1973, s. 243.
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niona w stosunku do wielu krajów. 
Zaistniała wtedy konieczność powołania 
instytucji, która zajmowałaby się sprawa
mi inwentaryzacji. Został nią Generalny 
Inwentarz Zabytków i Bogactw Artystycz
nych Francji (Inventaire Général des Mo
numents et des Richesses Artistiques de la 
France), działający przy Ministerstwie 
Kultury.
Na czele Inwentarza stoi Komisja N arodo
wa — organ o charakterze doradczym, 
określający ogólne zasady postępowania 
oraz metody realizacji. Ciałem wykonaw
czym jest Sekretariat Generalny, który 
egzekwuje postanowienia Komisji N aro
dowej, rozdziela kredyty przyznawane 
przez Ministerstwo Kultury oraz ustala 
i opracowuje normy naukowo-techniczne, 
będące podstawą właściwych prac prowa
dzonych przez Inwentarz. Terenowymi od
powiednikami układu centralnego są ko
misje i sekretariaty regionalne, wprowa
dzające na swoim terenie w życie zasady 
dokumentacji i ewidencji.
Podstawowym zadaniem Inwentarza jest 
zarejestrowanie, zbadanie i opublikowanie 
wszystkich dzieł i obiektów, które ze wzglę
du na swój charakter artystyczny, histo
ryczny bądź archeologiczny stanowią ele
menty narodowego dziedzictwa. Ambicją 
tej instytucji jest stworzenie kompletnego, 
jednolitego i ściśle naukowego archiwum 
dokumentacyjnego. Do realizacji tego za
dania wciągnięci zostali zarówno wybitni 
naukowcy, badacze i specjaliści, jak i przed
stawiciele aparatu państwowego oraz licz
ni miłośnicy sztuki.
Inwentarz posiada bogaty zestaw materia
łów pomocniczych, opracowanych na uży
tek inwentaryzatorów oraz pracowników 
Sekretariatu Narodowego. Zawarte są 
w nich normy i przepisy pozwalające na 
utrzymanie jednolitego charakteru opraco
wań, wyznaczone są zasady archiwizacji 
i inne ważne problemy techniczne. Oprócz 
tego wydawane są podręczniki zawierające 
zasady analiz naukowych, jak np. dwuto
mowy Słownik Architektury, oraz pozycje 
przeznaczone do użytku wewnętrznego, za
wierające zasady prawidłowej inwentary
zacji naukowej. Inwentarz opracowuje 
i przygotowuje do druku także zestawy ma
teriałów bibliograficznych dla poszczegól
nych regionów kraju, tzw. Répertoire des 
Inventaires. *
W terenie każde biuro Komisji Regional
nej zatrudnia przeciętnie 7 specjalistów

oraz dowolną liczbę pracowników kon
traktowych. Tych ostatnich opłaca samo 
biuro, posiadające własne fundusze, uzy
skiwane m.in. poprzez współpracę z róż
nymi instytucjami, dla których biuro opra
cowuje studia naukowe, prowadzi badania 
terenowe itp. W skład osobowy biur wcho
dzą: naukowcy, dokumentaliści, fotogra
fowie i kreślarze.
Opracowana przez Komisje Regionalne 
dokumentacja składa się z danych histo
rycznych dotyczących badanego obiektu, 
jego analizy jako dzieła sztuki, podstawo
wej bibliografii, ikonografii i pomiarów. 
Odpowiednio zredagowany materiał wysy
łają Komisje do Sekretariatu Generalnego, 
gdzie jest sprawdzany, korygowany, a na
stępnie mikrofilmowany. Sekretariat Ge
neralny opracował i wprowadza w życie 
system informatyczny, dostosowany do 
potrzeb dokumentacji i inwentaryzacji za
bytków. System ten w połączeniu ze 
zmikrofilmowanymi inwentarzami pozwa
la na szybki i łatwy dostęp do poszukiwa
nych materiałów.
Poza spisem właściwym prowadzi się 
tzw. préinventaire ■— spis wstępny, wyko
nywany honorowo przez amatorów i na
stępnie kontrolowany przez Komisje Re
gionalne. Głównym celem tego spisu jest 
identyfikacja i wstępna dokumentacja za
bytków, stanowiąca punkt wyjścia dla prac 
badawczych prowadzonych w ramach in
wentaryzacji właściwej.
Inna instytucja — Centrum Badań nad 
Zabytkami (Centre de Recherches sur 
les Monuments Historiques) — stosuje 
tradycyjne metody dokumentacji. G ro
madzona tam, głównie na użytek konser
watorski, dokumentacja fotograficzna i po
miarowa przechowywana jest według na
stępującego klucza: na podstawie liczące
go kilkaset haseł słownika architektury, 
detalu architektonicznego i elementów wy
stroju stworzono olbrzymią kartotekę, 
której punktem wyjścia jest kartoteka
0 układzie topograficznym. Uzyskane 
dzięki niej dane pozwalają na dotarcie do 
poszukiwanych fotografii i planów, które 
przedstawione są do wglądu w tzw. małej 
kartotece. Z tych kartotek mogą korzystać 
wszyscy zainteresowani. Dla specjalistów 
zarezerwowana jest tzw. wielka kartoteka, 
w której znajdują się odbitki fotograficzne
1 powielone w dużych formatach plany, 
opatrzone w opis i podstawową bibliogra
fię. Układ tych materiałów odpowiada

układowi haseł słownika. Przechowywa
niem szkiców, planów i pomiarów zajmu
je się archiwum. Centrum, korzystając 
z usług Pracowni Fotogrametrycznej In
stytutu Geograficznego, gromadzi także 
pomiary fotogrametryczne oraz komplety 
fotografii, które mogą posłużyć do foto
grametrycznego odtworzenia obiektu. Po
nadto gromadzone są i opracowywane 
archiwalne zbiory pomiarów, rysunków 
i projektów konserwatorskich. W posia
daniu Centrum znajduje się np. bezcenny, 
prawie kompletny zbiór materiałów otrzy
manych od spadkobierców Viollet-le-Duca. 
Centrum zajmuje się także działalnością 
wydawniczą; opracowane materiały foto
graficzne i pomiarowe publikowane są 
w tematycznych tomach odpowiadają
cych hasłom słownika.
Fundusz Narodowy Zabytków (Caisse 
Nationale des Monuments Historiques), 
podległy Ministrowi Kultury stanowi 
instytucję, której głównym zadaniem 
jest udostępnianie, zagospodarowywanie 
i upowszechnianie wiedzy o zabytkach 
Francji. Fundusz organizuje liczne konfe
rencje, festiwale sztuki, spektakle sons et 
lumières, wystawy poświęcone sztuce itp. 
Instaluje urządzenia audio-wizualne 
w obiektach zabytkowych, prowadzi sprze
daż kart pocztowych, diapozytów i publi
kacji z zakresu sztuki. Ma także swój 
udział w restauracjach zabytków, finansu
jąc liczne prace, udzielając kredytów wła
ścicielom prywatnym. Ambicją Funduszu 
jest wciągnięcie jak  największej liczby osób 
do współpracy przy upowszechnianiu wie
dzy o zabytkach oraz ich ochronie. Serwis 
fotograficzny Funduszu korzysta z olbrzy
miej kolekcji należącej do Departamentu 
Architektury Ministerstwa Kultury; a r
chiwa kolekcji oblicza się na około milion 
klisz, z których pierwsze pochodzą sprzed 
125 lat. Najważniejszą publikacją Fun
duszu jest dwumiesięcznik (do niedawna 
kwartalnik) — „Les Monuments Histo
riques de la France” . W przyszłości prze
widuje się rozbudowę obecnego biura Fun
duszu i przekształcenie go w nowoczesny 
ośrodek dokumentacji.
Dzięki nawiązanym kontaktom Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków będzie kontynu
ował wymianę doświadczeń i publikacji 
z instytucjami francuskimi.

Aleksandra KomornickaX,

ZABYTKI TECHNIKI W ZAGŁĘBIU STAROPOLSKIM Z CZASÓW  DZIAŁALNOŚCI STANISŁAWA STASZICA —  
SESJA W  KIELCACH

Z okazji 150-lecia śmierci Stanisława 
Staszica Towarzystwo Przyjaciół Górnic
twa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego 
w Kielcach zorganizowało w dniu 
10.X.1976 r. sesję objazdową, której 
uczestnicy mogli zapoznać się z czołowymi 
zabytkami techniki Zagłębia Staropol
skiego z pierwszej połowy XIX w .1 
Uczestnicy sesji mieli możność zwiedzenia 
ruin zakładów w Nietulisku, pozostałości

urządzeń hydrotechnicznych w Brodach 
Iłżeckich i Mostkach, ruin wielkich pieców 
w Rejowie (Skarżysko-Kamienna), Samso- 
nowie i Bobrzy oraz wyrobisk górniczych 
Miedzianej Góry w Niewachlowie.
Z przykrością trzeba stwierdzić, że w ciągu 
ostatniego dwudziestolecia niewiele zostało 
zrobione, aby ocalić te cenne relikty daw
nej myśli technicznej przed całkowitym 
zniszczeniem. Jedynie w Rejowie, dzięki

aktywnej postawie działaczy Towarzystwa 
Miłośników Miasta Skarżyska-Kamienna 
przy czynnym współudziale młodzieży, 
odsłonięte zostały relikty dawnego wielkie
go pieca oraz uruchomiono muzeum, 
eksponujące zabytki z Rejowa oraz Stara
chowic (m.in. turbogenerator z lat dwu
dziestych XX w. firmy Creusot-Schneider 
oraz działa starachowickie). W Brodach 
Iłżeckich pozostałości dawnej śluzy wmon-

1 Rocznica śmierci Staszica upamiętniona 
została w 1976 r. sesjami w Pile, w K rako
wie (Akademia Górniczo-Hutnicza) i Kiel
cach (Kieleckie Towarzystwo Naukowe 
i Kielecka Fabryka Pomp im. St. Staszica).

Materiały z sesji kieleckiej zostały opubli
kowane w „Studiach Kieleckich”, KTN, 
nr 1, (9), 1976. Wcześniej, w 1973 r. odbyła 
się sesja popularno-naukowa poświęcona 
St. Staszicowi, zorganizowana przez Tow.

Miłośników Miasta Skarżyska-Kamiennej. 
Materiały z tej sesji były też opublikowane : 
Podstawowe materiały z  sesji popularno
naukowej . .., TMMS-K, Skarżysko-Ka
mienna 1973.
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