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lenia kadr architektonicznych (w oparciu 
o doświadczenia Politechniki Poznańskiej). 
W wyniku konferencji i licznych objazdów 
nasuw a się spostrzeżenie, że konserwatorzy 
węgierscy, dzięki optym alnym  rozwiąza
niom  prawnym , administracyjnym, ekono
micznym i społecznym, doskonale radzą 
sobie z zagadnieniami ochrony i konser
wacji zabytkowych wsi i miasteczek. 
Zagrody wiejskie są wyłącznie miejscami 
zamieszkania, gospodarstwa państwowe 
lokalizowane są poza zabytkowymi fol

warkami, które przeznacza się na  inne 
funkcje, np. ośrodki wypoczynkowe; istnie
je regularna pom oc m aterialna dla właści
cieli zabytkowych domów itd. W związku 
z takim i warunkam i konserwatorzy mogą 
realizować rozległy plan organizowania 
w obiektach zabytkowych m.in. m uzeal
nych punktów  etnograficznych i punktów  
turystycznych (informacja, noclegi, gastro
nomia), a w osadach wiejskich —  rezerwa
tów i tzw. wsi turystycznych.
Oprócz oceny działalności węgierskiej służ

by konserwatorskiej, konferencja ICOM OS 
umożliwiła uczestnikom  zapoznanie się 
z problem am i i pracam i konserwatorskim i 
występującymi w różnych krajach Europy, 
a także poza naszym kontynentem*.

K rzyszto f Nowiński

* Informacja opracowana została na podstawie 
sprawozdania z konferencji sporządzonego przez 
mgra A . Michałowskiego.

M IĘDZYNARODOW Y KOMITET ETYKI KONSERWATORSKIEJ

Kom itet ten pod nazwą International 
Com mittee for Ethics in Conservation 
(w skrócie ICEC) został powołany we 
wrześniu 1977 r. jako  tzw. „pro ject” , czyli 
program  naukowy — przy Instytucie Tech
nologii M ateriałów Artystycznych i K on
serwacji w Królewskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Sztokholmie. N a  przewodni
czącą K om itetu zaproszono autorkę tej 
informacji, a sekretarzem  został prof, dr 
Björn Hallström , dyrektor wyżej wymie
nionego Instytutu.
Przedmiotem  prac ICEC mają być zagad
nienia etyczne w konserwacji dzieł sztuki 
i obiektów o wartościach historycznych, 
przy założeniu, że są one dokum entam i 
przeszłości. G łówną cechą każdego doku
m entu  jest jego autentyczność, a zatem 
cecha ta  powinna stanowić podstawę przy 
planowaniu i wykonywaniu wszelkich za
biegów konserwatorskich. Tymczasem dzia
łania konserwatorskie m ogą spowodować 
mniejsze lub większe zniszczenie autentycz
nych wartości zabytku jako  dokum entu 
(może to nastąpić w czasie prac lub w przy
szłości), co oczywiście byłoby sprzeczne 
z podstawowymi zasadami ochrony zabyt
ków. Stąd sprawy etyki działań konserwa
torskich i należytego szacunku dla oryginal
nej substancji są tak niezmiernie ważne. 
Niestety, dotychczas sprawy te traktow ane 
były w sposób raczej marginesowy w ca

łości zagadnień konserwatorskich, co za
częło w ostatnich latach wzbudzać coraz 
większy niepokój wśród szerokiego grona 
odpowiedzialnych specjalistów, troszczą
cych się o właściwe zachowanie naszego 
dziedzictwa kulturalnego. Celem ICEC 
jest stworzenie punktów  oparcia dla „bez
domnej etyki” . Zakres tem atów będzie 
możliwie szeroki, ale przede wszystkim 
będzie on obejmował sprawy wszelkiego 
rodzaju zabiegów technicznych i odpo
wiedniej opieki z punktu widzenia ochrony 
nie tylko substancji zabytku, ale i jego 
autentyczności.
Bezpośrednią pobudką powołania ICEC 
był bardzo szeroki i gorący odzew między
narodowy na wydaną przed dwoma laty 
przez wymieniony wyżej Instytut w Sztok
holmie broszurę studyjną pod tytułem  
Ethics in Conservation, a także powszechnie 
wyrażana opinia, że etyka konserwatorska 
jest sprawą, k tórą należy się jak  najszybciej 
zająć. Jako m otto dla działań Kom itetu 
wybrano hasło „Care and  Protection” , 
co w niezbyt dokładnym  tłum aczeniu na 
język polski m ożna by ująć jako „O pieka 
i O chrona” .
Szczegóły organizacyjne ICEC są obecnie 
w stadium  opracowywania. Nie przewiduje 
się członkostwa, składek itp. Udział jest 
dla każdego otwarty, pod warunkiem  
aktywnego włączenia się do współpracy

poprzez składanie artykułów, wniosków, 
kom unikatów, referatów , k tóre następnie 
będą w odpowiedniej formie publikow ane 
i rozprow adzane. Dopuszczane są wszelkie 
wypowiedzi, propozycje, uwagi krytyczne 
itd., obszerne lub drobne, teoretyczne 
i praktyczne, ale zawsze z wyraźnie zazna
czonym głównym motywem: etyką. Poza 
działalnością wydawniczą prowadzone będą 
również kartoteki, m.in. opublikow anych 
dotychczas m ateriałów i przyczynków 
uwypuklających problem atykę etyki kon
serwatorskiej.
Zasadniczym celem zamierzonej działal
ności jest otwarcie szerokiej i k onstruk 
tywnej dyskusji oraz wymiany poglądów 
i doświadczeń we wszystkich sprawach, 
które mogą być związane z etyką właści
wego zachowania dziedzictwa kulturalnego. 
N atom iast zostało ustalone, że nie będą 
udzielane żadne konkretne wskazówki ani 
recepty, ponieważ wszelkie decyzje doty
czące zabiegów konserwatorskich w każ
dym wypadku uzależnione są od okolicz
ności indywidualnych.
Inform acje o dalszej działalności ICEC 
oraz o publikowanych m ateriałach będą 
Czytelnikom polskim  przekazywane na 
łam ach „O chrony Zabytków ” .

Hanna Jędrzejewska

W SPÓŁPRACA PROKURATURY ZE SŁUŻBĄ KONSERWATORSKĄ  
NA TERENIE WOJ. ZIELONOGÓRSKIEGO

W dniach 1— 3 października 1977 r. w Ż a
ganiu odbył się Ogólnopolski Zjazd Spo
łecznych Opiekunów i W ojewódzkich Kon
serwatorów Zabytków. W ygłoszono na nim 
wiele referatów  na  tem at działalności 
służby konserwatorskiej i społecznej opieki 
nad zabytkam i. Poniżej przytaczamy frag
m enty referatu mgra R om ualda Przybyls
kiego, członka Komisji Opieki nad Z abyt
kami przy Zarządzie Oddziału PTTK , 
zastępcy prokuratora  rejonowego w Ż a
ganiu.

Mimo zmniejszenia się liczby przestępstw 
przeciwko dobrom  kultury na terenie 
woj. zielonogórskiego, każdy tego typu 
zamach jest przedmiotem szczególnej 
uwagi organów ścigania. P rokura tu ra  woj. 
zielonogórskiego od 1974 r. prowadziła 
dziewięć postępowań karnych dotyczących 
ochrony dóbr kultury, włamań i kradzieży 
przedmiotów zabytkowych w obiektach 
sakralnych oraz wywozu tego typu dóbr 
za granicę. Trzy postępowania prowadził 
p rokurator rejonowy w Zielonej Górze.

Jedno dotyczyło włamania i kradzieży 
przedm iotów liturgicznych z kościoła 
rzymskokatolickiego, a pozostałe — wła
m ania do jedynej w Zielonej Górze kaplicy 
cerkiewnej i kradzieży ikon. We wszystkich 
tych sprawach ustalono sprawców k ra 
dzieży. W artość skradzionych ikon wyno
siła 230 tys. zł. Skradzione ikony zostały 
odzyskane i decyzją p rokurato ra  p rzeka
zane Muzeum w Zielonej Górze do czasu 
odpowiedniego zabezpieczenia kaplicy cer
kiewnej przed włamaniem.
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