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w 11 grupach branżowych (gałęzie prze
mysłu); połączone były z objazdem 
(2 trasy) zabytków techniki i przemysłu 
w południowej Szwecji. Wybrano nowe 
kuratorium, którego przewodniczącym 
został Theodor Anton Sande, dyrektor 
The Western Reserve Historical Society, 
Clevland. Organizacji następnego kon
gresu podjęła się Francja.
Czwarta konferencja odbyła się w 
dniach 14— 21 września 1981 r. w Lyo
nie i Grenoble, a organizatorem jej 
było francuskie centrum CILAC. Udział 
wzięło 19 krajów (Austria, Belgia, Cze
chosłowacja, Dania, Hiszpania, Holan
dia, Finlandia, Francja, Japonia, Ka
nada, NRD, Norwegia, Polska, RFN, 
USA, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Bry
tania, Włochy) i ponad 200 uczestników 
(w tym znaczna część z Francji); z Pol
ski: dr Stanisław Januszewski (Instytut 
Historii Architektury, Sztuki i Techniki 
Politechniki Wrocławskiej), prof, dr 
Wojciech Kalinowski (ODZ), doc. dr 
Danuta Molenda (THKM), prof, dr Jan 
Pazdur (IHKM). Obrady toczyły się w 
12 grupach roboczych zajmujących się

szerokim wachlarzem zagadnień — od 
teorii „archeologii przemysłowej” aż do 
praktycznych problemów konserwator
skich. Przedstawiciele Polski, prócz ra
portu krajowego, przedstawili cztery re
feraty. Konferencja połączona była z 
objazdem na czterech różnych trasach. 
Na posiedzeniu plenarnym dokonano 
wyboru nowych władz, na czele których 
stanął John R. Harris, profesor Uniwer
sytetu w Birmingham (W. Brytania). Do  
składu kilkuosobowego biura — jako 
przedstawiciel krajów demokracji ludo
wej — wszedł przedstawiciel NRD  
prof. Eberhard Wächtler z Akademii 
Górniczej we Freibergu. O organizację 
następnego kongresu zgłosiły kandyda
tury Austria i USA. Odbędzie się on 
w roku 1984.
Kuratorium kolejnych kongresów, wy
bierane przez przedstawicieli poszcze
gólnych krajów, przekształciło się po 
kongresie w Sztokholmie w stały ko
mitet międzynarodowy — ICCIH (In
ternational Committee for the Conser
vation of the Industrial Heritage). W 
skład tej organizacji wchodzi obecnie

19 państw, w tym tylko trzy z krajów 
demokracji ludowej: Czechosłowacja,
Polska i NRD. Należy jednak stwier
dzić, że od pierwszego kongresu w Iron- 
bridge bardzo aktywny udział w pra
cach biorą przedstawiciele Polski, 
którzy swymi referatami uzyskali trwa
łe uznanie dla naszego dorobku w za
kresie badań i konserwacji zabytków 
techniki i przemysłu. Należy też zazna
czyć, że zarówno Polska, jak i inne 
kraje demokracji ludowej są w zdecydo
wanej mniejszości wobec krajów za
chodnich. Na forum tym zdobywamy 
sobie autorytet i pozycję swoimi facho
wymi wystąpieniami, lecz nie mamy 
zupełnie wpływu na działalność Komi
tetu Międzynarodowego, jego politykę 
i uchwały oraz konstytuowanie się 
władz w kolejnych, trzyletnich kaden
cjach. Być może zorganizowanie jedne
go z następnych kongresów w którymś 
z krajów demokracji ludowej pozwoliło
by uzyskać większe wpływy w tej orga
nizacji.
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SKANSENOWSKA W PSZCZYNIE

W dniach 17— 19 września 1981 r. 
w sali lustrzanej pszczyńskiego zamku 
obradowała międzynarodowa konferen
cja na temat wkładu czynnika społecz
nego w tworzeniu muzeów skansenow
skich. Inicjatorem spotkania był dr Mi
chał Czajnik, jeden z najwybitniejszych 
w Polsce znawców w dziedzinie ochro
ny drewna zabytkowego, jednocześnie 
człowiek, który wpoił pszczyńskim dzia
łaczom społecznym zapał, dzięki które
mu w latach 1972— 1975 powstał skan
sen Zagroda Wsi Pszczyńskiej.
Miejsce konferencji nie zostało wybrane 
przypadkowo. W Pszczynie uratowano 
ostatnie zachowane przykłady ludowego 
budownictwa drzewnego, ogromnym 
wysiłkiem społecznym członków Towa
rzystwa Miłośników Ziemi Pszczyń
skiej. Pszczyński skansen wybrano jako 
przykład dobrze pojętej inicjatywy spo
łecznej w dziedzinie ochrony zabytków. 
Organizatorami konferencji były: Za
rząd Muzeów i Ochrony Zabytków Mi
nisterstwa Kultury i Sztuki, Wydział 
Nauki Stowarzyszenia PAX, Zjednoczo
ne Zespoły Gospodarcze z Warszawy, 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Woje
wódzkiego w Katowicach, Wydział Kul
tury Urzędu Miasta i Gminy w Pszczy

nie, Muzeum Wnętrz Zabytkowych w 
Pszczynie oraz Towarzystwo Miłośni
ków Ziemi Pszczyńskiej. W konferencji 
wzięło udział około 90 osób, naukow
ców i dyrektorów skansenów z całej 
Polski oraz skansenologów z zagranicy, 
m.in. z Finlandii, Węgier, Czechosło
wacji i Bułgarii.
W pierwszym dniu wygłoszono następu
jące referaty:
Franciszek Midura, Wkład czynnika 
społecznego w dotychczasowy dorobek 
muzealnictwa skansenowskiego;
Jerzy Czajkowski, Z doświadczeń tw o
rzenia i organizowania muzeów skanse
nowskich w Europie',
Ignacy Tłoczek, Zagroda Wsi Pszczyń
skiej jako przykład inicjatywy społecz
nej (referat odczytany ze względu na 
chorobę autora);
Aleksander Spyra, Organizacja skansenu 
Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Po dyskusji 
zwiedzono Zagrodę Wsi Pszczyńskiej, 
a w zabytkowym młynie wodnym otwar
to wystawę „Metody i środki konser
wacji drewna zabytkowego — osiągnię
cia Zjednoczonych Zespołów Gospodar
czych”. Wieczorem wysłuchano koncer
tu kameralnego w wykonaniu kwintetu 
dętego Polskiego Radia.

W programie drugiego dnia znalazły się 
referaty :
Stanisław Karolkiewicz, Dorobek Zjed
noczonych Zespołów Gospodarczych w 
organizacji i konserwacji muzeów skan
senowskich w Polsce;
Kazimierz Uszyński, Muzeum skanse
nowskie w Ciechanowcu', komunikaty 
gości zagranicznych. Ważnym momen
tem konferencji było powołanie Związ
ku Muzeów na Wolnym Powietrzu — 
organizacji reprezentującej interesy 
wszystkich polskich skansenów. Pierw
szym przewodniczącym wybrany został 
dr Jerzy Czajkowski, dyrektor Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku. 
Konferencja zakończyła się wspólnym 
spotkaniem w karczmie „Stary Młyn”, 
przy pszczyńskim skansenie, gdzie przy
grywała kapela ludowa z Bestwiny. 
Pszczyńska konferencja wykazała, że 
większość inicjatyw skansenowskich wy
pływała dotychczas ze środowiska spo
łecznego. Inicjatywa społeczna była i 
powinna nadal być jednym z ważnych 
czynników w ratowaniu cennych zabyt
ków i tradycji ludowej.
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„KRYMINALISTYKA HISTORII — HISTORIA KRYMINALISTYKI” — SYMPOZJUM W JODŁOWYM DWORZE

Coraz częstsze są wypadki udziału kry
minalistyki i nauk pokrewnych w osiąg
nięciach nauk historycznych. Ocenie 
istniejącego stanu, podsumowaniu do
tychczasowych doświadczeń i analizie 
znaczących wypadków poświęcono 
pierwszy dzień sympozjum, zorganizo
wanego przez Zakład Kryminalistyki

Uniwersytetu Śląskiego w Jodłowym 
Dworze koło Św. Krzyża w dniach 
18— 19 września 1981 r. Sesji tej prze
wodniczył prof. dr hab. S. Waltoś, dy
rektor Muzeum Uniwersytetu Jagielloń
skiego.
W referacie Wykorzystanie metod kry
minalistycznych w badaniach z dziedzi

ny historii, historii sztuki i archeologii 
dr T. Widła (UŚ) przedstawił skrótowy 
przegląd dotychczasowych badań krymi
nalistycznych na użytek nauk historycz
nych, uporządkowany według następu
jących kryteriów: jakie dziedziny kry
minalistyki były zaangażowane, kto po
dejmował badania i na ile kryminali
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