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ru n k i zagrożenia powodowanego n a
tężającym i się procesam i u rban i
zacyjnym i oraz stw ierdzony b rak  
dostatecznych podstaw  praw nych 
ochrony tych zespołów w  wielu 
krajach.
W rozdziale I — przedstaw ione są 
definicje zespołu zabytkowego i 
tradycyjnego (to określenie w pro
wadzono na wniosek delegacji 
państw  afrykańskich) oraz sprecy
zowane szerokie pojęcie ochrony 
(identyfikacja, konserw acja, restau 
racja, rehabilitacja , w łaściwe u 
trzym yw anie oraz rew italizacja).
W rozdziale II — określającym  za
sady podstaw owe, uw ypuklone zo
stało  stw ierdzenie, że ochrona ze
społów zabytkow ych jest obowiąz
kiem  rządów  i obywateli państw , 
w którym  się one znajdują. Ochro
nie podlegają zespoły zabytkow e w 
całości, tzn. w raz z zam ieszkującą i 
działającą na ich obszarze społecz
nością. W szelkie działania oparte 
być m uszą na w nikliw ych bada
niach naukow ych, a szczególną ro 
lę m ają do odegrania architekci i 
urbaniści. B rak odpowiedniej koor
dynacji nowych inw estycji grozi bo
wiem degradacją lub  deform acją ze
społów zabytkowych.
Rozdział III  — określając rolę pań
stw a, postu lu je sform ułow anie po
lityk i ochrony zabytków  na szcze
b lu  krajow ym , regionalnym  i lo
kalnym . P olityka ta  w inna in te
grować tę  problem atykę z p lano
w aniem  gospodarczym i p lanow a
niem  przestrzennym .
W. rozdziale IV — poświęconym 
podstaw om  praw nym  i adm in istra
cyjnym , Rekom endacja zobowiązuje 
rządy państw  członkowskich do od
pow iedniej m odyfikacji istniejących 
aktów  praw nych w  dziedzinie o
chrony zespołów zabytkow ych lub 
do sform ułow ania nowych oraz ze
spolenia z nim i aktów  norm atyw 
nych dotyczących planow ania prze
strzennego urbanistyk i i m ieszkal
nictwa. O kreślone muszą zostać ry 
gory związane z wyznaczonymi 
strefam i ochrony konserw atorskiej, 
obowiązki bieżącej konserw acji o
raz zasady in tegracji nowych form  
i nowych funkcji. Duży nacisk po

łożony został na akcję m ającą na 
celu ukrócenie żywiołu spekulacyj
nego. Podkreśla się konieczność 
przeznaczenia na rehabilitację  ze
społów zabytkowych znacznej czę
ści środków przewidzianych na bu
downictwo o charakterze społecz
nym. Zalecenie wskazuje, że wszel
kie działania na obszarach zabyt
kowych w ym agają współdziałania 
specjalistów  w ielu dziedzin. Pod
staw ą polityki na szczeblu k ra jo 
wym  lub regionalnym  m usi być 
ew idencja w szystkich zespołów pod
legających ochronie. W oparciu o 
w nikliw e badania zarówno całego 
zespołu, jak  i jego poszczególnych 
elementów, a uw zględniające jego 
s tru k tu rę  przestrzenną, funkcjonal
ną i społeczną, opracowane winny 
być program y i plany ochrony. Mu
szą one poruszać, między innymi, 
problem  lokali zastępczych lub  do 
stałego przekw aterow ania części 
mieszkańców.
W w yniku ożywionych dyskusji u 
znano, że wszelkie rozbiórki obiek
tów  zlokalizowanych na obszarach 
zabytkow ych należy uważać za 
sk ra jn ą  ostateczność. Podkreślona 
jest konieczność m aksym alnego o
graniczenia ruchu  kołowego i two
rzenia stref ruchu  pieszego. W szyst
kim  działaniom  konserw atorskim  
w inna towarzyszyć troska o rew i
talizację obiektów i zespołów za
bytkow ych poprzez w prowadzenie 
odpowiednich funkcji. W zakresie 
finansow ania podkreśla się koniecz
ność stosowania subsydiów dla po
krycia dodatkowych kosztów zwią
zanych z rew aloryzacją zespołów 
zabytkowych. Szczególną wagę przy
w iązuje się do takiego system u f i
nansow ania, k tóry  zapobiegałby ru 
gowaniu z obiektów zabytkowych 
biedniejszej ludności na rzecz za
m ożniejszej części społeczeństwa.
W rozdziale V — badania, naucza
nie, inform acja — położony jest 
nacisk na konieczność podejm ow a
nia badań w zakresie związków 
urbanistyk i i planow ania prze
strzennego z ochroną zespołów za
bytkowych, jak  również nad m eto
dam i konserw acji i zastosowania 
nowych technik w  te j dziedzinie. 
W ydobyta jest potrzeba kształce

nia specjalistów  zarówno na pozio
mie uniw ersyteckim , jak  i rze
mieślników. Ważnym punktem  jest 
również kształcenie personelu ad 
m inistracyjnego. Zalecenie uznaje 
za konieczne w prowadzenie proble
m atyki ochrony zabytków do p ro 
gramów nauczania wszystkich szcze
bli oraz jej rozpowszechnianie po
przez środki masowego przekazu. 
W rozdziale VI — współpraca m ię
dzynarodowa — podkreślona jest 
konieczność współdziałania wszyst
kich krajów  członkowskich w  za
kresie wymiany publikacji i wszel
kiego typu  inform acji, organizacji 
stażów, stypendiów, ekspozycji itp. 
Niekiedy w w ypadku krajów  są
siadujących uznaje się za konieczne 
opracowanie wspólnych programów 
dla obszarów granicznych.
O statni punk t mówi o niedopusz
czalności podejm ow ania jakichkol
wiek kroków  zm ierzających do zni
szczenia lub zmiany charak teru  ze
społów zabytkowych znajdujących 
się na terenach okupowanych. P ro 
jekt zalecenia po ożywionej dysku
sji został uchwalony jednomyślnie. 
Ostateczny jego tekst zostanie w 
najbliższym czasie opublikowany 
przez UNESCO i następnie przed
stawiony na K onferencji G eneral
nej w Nairobi. Po akceptacji s ta 
nie się dokum entem  obowiązującym 
wszystkie k ra je  członkowskie, k tó
re zostaną zobowiązane do przed
staw ienia w ciągu roku sposobu 
jego w ykorzystania. Sądząc z dużej 
aktywności delegatów krajów  roz
w ijających się Rekom endacja W ar
szawska stan ie się podstaw ą dla 
sform ułow ania polityki ochrony za
bytków w tych krajach. Podsumo
wując doświadczenia światowe bę
dą one przydatne również i w pań 
stwach o bogatszej tradycji w tym  
zakresie.
W Polsce, gdzie wiele zasad sfor
mułowanych w zaleceniu od daw na 
jest stosowane, rozpowszechnienie 
tego dokum entu przyczyni się z 
pewnością do poszerzenia grona 
partnerów  współdziałających w
dziele ochrony zabytków.

K rzyszto f Pawłowski

GDAŃSKIE D NI OPIEKI NAD ZABYTKAM I

Tegoroczne Dni, k tóre odbyły się w 
dniach 6—14 grudnia 1975 r. m iały 
szczególny charak ter, gdyż łączyły 
się z M iędzynarodowym  Rokiem 
Ochrony Zabytków. Rok ten  p rze
biegał pod hasłem  ochrony środo
w iska kulturow ego i zabytkow ej 
arch itek tury , w pływ ającej na zin
dyw idualizow anie charak teru  m iast 
oraz form  architektonicznych histo
rycznych układów  przestrzennych.
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In icjatorem  Gdańskich Dni Opieki 
nad Z abytkam i był Ośrodek O
chrony Dóbr K ultury  w G dańsku 
przy współudziale oddziału S tow a
rzyszenia H istoryków  Sztuki, G dań
skiego Tow arzystw a Przyjaciół 
Sztuki i Zarządu W ojewódzkiego 
Polskiego Tow arzystw a Turystycz
no-Krajoznawczego. Do program u 
Dni aktyw nie włączyli się W oje
wódzki i M iejski K onserw ator Z a

bytków, którzy w spotkaniach ze 
społeczeństwem Trójm iasta przed
staw ili aktualne problem y i po
trzeby konserw atorskie w zakresie 
ochrony dóbr kultury.
W Ratuszu Głównym (9 i 11.XII) 
odbyły się spotkania z w ybitnym i 
naukowcam i — historykam i sztuki, 
na które przybyło liczne grono lu 
dzi zawodowo związanych z m u
zealnictwem  i ochroną zabytków



oraz miłośnicy sztuki. Prof. dr hab. 
A. Ryszkiewicz mówił na tem at 
Mecenatu artystycznego Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, natom iast 
prof. dr hab. J. Białostocki wygło
sił re fera t pt. Stare i nowe w h i
storii sztuki. Obaj profesorowie wy
stąpienie swoje poprzedzili p rzy
pom nieniem  początków istnienia w 
G dańsku oddziału Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, powołanego 
przez Zarząd Główny przed 20 la 
ty, którego pierwszym  prezesem 
była kustosz Muzeum Narodowego 
w G dańsku m gr H. Gosieniecka. 
Dnia 9.XII. Miejski K onserw ator 
Zabytków  — mgr R. Chômiez, w 
Domu Społecznym na Przym orzu 
przedstaw ił osobom zainteresow a
nym ochroną dóbr ku ltu ry  współ
czesne problem y konserw atorskie 
Gdańska. Po dyskusji odbyła się 
projekcja filmów nawiązujących do 
omówionego tem atu.
Następnego dnia w siedzibie Za
rządu Okręgu PTTK M iejski K on
serw ator Zabytków z powyższym 
problem em  zapoznał społecznych 
opiekunów zabytków.
Dużym zainteresowaniem  m iesz
kańców Trójm iasta cieszył się w y
kład doc. dra hab. inż. arch. J. S tan 
kiewicza na tem at Sopot — pro
blemy ochrony środowiska ku ltu ro 
wego, wygłoszony 13.XII.1975 w 
BWA w Sopocie.
W ram ach Gdańskich Dni w Bia
łej Sali Ratusza Głównego odbył 
się doroczny W ojewódzki Zjazd 
Społecznych Opiekunów Zabytków 
na którym  m gr Cz. Betlejewska — 
W ojewódzki K onserw ator Z abyt

ków, przedstaw iła najważniejsze 
zadania stojące przed społeczną 
opieką nad zabytkam i w świetle 
potrzeb konserw atorskich na te re 
nie województwa.
P rogram  zjazdu wzbogacił refera t 
doc. dra E. Rozenkranza N ajw aż
niejsze form y urbanistyczne ośrod
ków  m iejskich Pomorza G dańskie
go. W ybitnym działaczom PTTK 
wręczono honorowe odznaki Za O
piekę nad Zabytkam i, dyplomy i 
nagrody. Odznaką 25-lecia PTTK 
wyróżniono, m. in., mgr Cz. Betle- 
jewską — WKZ, m gra R. Chomi- 
cza — Miejskiego K onserw atora Za
bytków  oraz F. M amuszkę — wielo
letniego działacza Komisji Opieki 
nad Zabytkam i przy ZW PTTK  w 
Gdańsku. Złotą odznakę Za Opiekę 
nad Zabytkam i wręczono przewod
niczącemu Komisji — E. Kozłow
skiemu.
W dniach 6;—7.XII. Okręgowa Ko
m isja nad Zabytkam i zorganizowała 
sesję krajoznawczą z odczytami: 
dra K. Ciechanowskiego M artyro
logia Kociewia w  latach 1939—1945, 
oraz E. Kozłowskiego Ochrona 
m iejsc pamięci narodowej. Przy 
współudziale Koła Przewodników 
przy Muzeum „Stutthof”, w naw ią
zaniu do tem atyki sesji, odbył się 
objazd zabytków i miejsc pamięci 
narodowej Kociewia.
W dniu 8.XII Zarząd Okręgu ZPAP 
przygotował w swojej siedzibie — 
Sieni Gdańskiej, w ystawę prac kon
serw atorskich swych członków. Eks
ponowano tu, m. in., wyposażenie 
zabytkowej sieni gdańskiej prze

niesionej z pałacu w Kłaninie, pod
danej obecnie pracom  zabezpiecza
jącym i konserwatorskim . Na spot
kaniu, w którym  wzięli udział 
przedstawiciele wojewódzkich i 
m iejskich władz kulturalnych i u 
rzędów konserw atorskich, omówio
no istotne problem y dotyczące re 
waloryzacji i adaptacji Wyspy Spi
chrzów dla potrzeb instytucji a r ty 
stycznych, takich  jak ZPAP, ART, 
Spółdzielni „P lastyka” itp.
W dniu 10.XII osoby zainteresow a
ne konserw acją dzieł sztuki miały 
możność zwiedzenia pracowni kon
serw atorskich w  gdańskim oddziale 
PP PKZ.
Okręgowa Kom isja Opieki nad Za
bytkam i PTTK w dniu 14.XII. zor
ganizowała w Pałacu Opatów w 
Oliwie spotkanie społecznych opie
kunów  zabytków z pracownikam i 
naukowym i Muzeum Narodowego 
w Gdańsku. Zebranych zapoznano 
z ekspozycją etnograficzną Sztuka  
Ludowa Powiśla, po czym nastąpiło 
zwiedzanie zabytków  S tarej Oliwy. 
Na zakończenie Dni Opieki nad Za
bytkam i, w Sali Mieszczańskiej R a
tusza Starego M iasta odbył się u 
roczysty G dański Wieczór Muzycz
ny z udziałem artysty  Kazimierza 
M yrlaka — solisty W arszawskiej 
Opery K am eralnej. Poszczególnym 
imprezom Gdańskich Dni tow arzy
szyły kom unikty prasowe i telew i
zyjne oraz wywiady z konserw ato
ram i i działaczami społecznymi na 
tem at problem ów ochrony dóbr 
ku ltu ry  w Gdańsku i wojewódz
twie.

Teresa Jednaszewska

„ARCHITEKTURA X IX  I X X  W”.

Sesja odbyła się dnia 29 stycznia 
1976 r. Je j organizatoram i były: 
W ydział K ultury  i Sztuki Urzędu 
Miejskiego oraz Katowickie Towa
rzystwo Społeczno-Kulturalne. Zo
stały wygłoszone następujące refe
raty :
M aria Nowosad (Politechnika Ślą
ska): Projekt przebudowy a zagad
nienie ochrony struktu r zabytko
wych;
Ryszard Fedorowski (Politechnika 
W arszawska): Wartość zabytkow a
układu przestrzennego Katowic; 
Adam K udła (Wojewódzki K onser
w ator Zabytków): Potrzeby i poli
tyka  konserwatorska;
K rystyna Zgrzebnicka (Biuro Doku
m entacji Zabytków): O aktualnym
stanie badań nad architekturą K a
towic;
Jerzy Jaros (Uniwersytet Śląski)’: 
Problem konserw acji zabytków  
przem ysłow ych;
Mieczysław K ról (Politechnika Ślą
ska): Poszukiwania koncepcji prze

SESJA W KATOWICACH

budowy starych bloków zabudow y  
śródmiejskiej.
Katowicka sesja była kolejnym  eta
pem wysiłków zm ierzających do ob
jęcia ochroną arch itek tury  dziew ięt
nasto- i dwudziestowiecznej. Na tle 
polskiej arch itek tury  z tego okresu 
Katowice zajm ują miejsce nader 
ważne. Są przekrojem  nie tylko ko
lejnych stylów przełomu stuleci, 
lecz wraz z innym i m iastam i Ś lą
ska odegrały doniosłą rolę w a r 
chitekturze XX w. W ystarczy tu 
wymienić gmachy: tea tru  im. Wy
spiańskiego, byłego Sejm u Śląskie
go czy jeden z największych wie
żowców przy ul. Żw irki i Wigury. 
Jak  przedstaw iła w  swym referacie 
au torka studium  na tem at ochrony 
centrum  m iasta inż. arch. M aria 
Nowosad, centrum  to zachowało bez 
większych zmian układ siatk i ulic 
ukształtow any w  XIX w. dzięki 
czemu jest rezerw atem  względnie 
dobrze zachowanej architektury; 
wiele obiektów przy ulicach: 1

M aja, Stawowej, Wieczorka, Sło
wackiego i Mickiewicza — to wy
sokiej klasy przykłady historyzm u, 
eklektyzm u i secesji. C entrum  K a
towic winno być zachowane i to nie 
tylko ze względów artystycznych, 
lecz także — jak  to wykazali i inni 
referenci — ekonomicznych. Je s t to 
szczególnie aktualne w chwili, gdy 
w tendencjach urbanistyki św iato
wej widać pow rót do „stare j” zasa
dy przeplatania w mieście różnych 
funkcji. W ypowiadając się przeciw
ko wprowadzeniu do centrum  K a
towic nowych s truk tu r, M aria 
Nowosad postulowała wzbogace
nie jego funkcji (kultura, oświata, 
mieszkania) ofaz elim inację ru 
chu kołowego (budowa obwodnicy). 
Inż. arch. Grzegorz Fedorowski 
przypom niał, że centrum  Katowic 
było tem atem  konkursów  w latach 
trzydziestych i po 1945 r. Ponadto 
omówił ostatnie koncepcje uwzględ
niające w artości zabytkowe i fun 
kcjonalne tego centrum ; rynek po-
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