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W artość wykonanych prac konserw atorskich 
w 1968 r. wyniosła 120 tys. zł, natom iast w 
1969 r. już około 300 tys. zł (wg cenników PP  
PKZ).

G w arancją pełnego w ykorzystania sprzętu 
i możliwości pracow ni jest zwiększenie perso
nelu, przede wszystkim  konserwatorskiego, co 
przyspieszyłoby proces ratow ania zabytków 
ruchomych, a jednocześnie przyniosłoby po
ważne efekty ekonomiczne. Pomieszczenia 
Okręgowej Pracow ni K onserw atorskiej zaj
m ują łącznie około 400 m2 powierzchni, na 
której (przy zgromadzonym już sprzęcie) moż
na w tej chwili zatrudnić przynajm niej 10 
konserwatorów, nie licząc personelu pomoc
niczego. P rzy  takiej liczbie zatrudnionych osób 
prace konserw atorskie wykonane w ciągu jed

nego roku m ogłyby osiągnąć wartość od 1,5 do 
2 min zł (wg obecnie obowiązujących cenni
ków P P  PKZ).
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Jeśli teraz dla porównania podamy, że w ar
tość wszystkich konserw acji zabytków, będą
cych pod opieką Wojewódzkiego K onserw ato
ra Zabytków w Kielcach, w latach 1960— 69 
(wykonanych przez PP  PKZ i konserw atorów  
indywidualnych) wyniosła właśnie około 2 
min zł, to stan ie  się zrozumiałe, jakie znacze
nie może mieć działalność Okręgowej Pracow 
ni Konserwatorskiej w Szydłowcu dla ra to 
wania zabytków Kielecczyzny.

mgr Norbert Szunke
Okręgowa Pracownia K onserwatorska
w  Szydłowcu

DISTRICT CONSERVATION ATELIER IN SZYDŁOWIEC

On the decision of K ielce local authorities has been  
called into being a new  D istrict C onservation A telier  
in Szydłow iec w ith  th e  range of its .activities cover
ing th e  w hole territory of the K ielce V oivodship. 
It is w e ll w orth to be stressed that this n ew ly  
form ed D istrict A telier represents an unique in stitu 
tion of that kind in this country and is dealing w ith  
preservation of paintings and polychrom e sculptures  
being the property of m useum s scattered in th e  ter
ritory as w ell as w ith  conservation of historical 
m onum ents under care of the V oivodship C onser
vator O ffice in K ielce, num bering to 15,000. The 
Szydłow iec A telier has at its disposal 9 rooms of 
varying sizes w ith the floor area totalling to nearly  
400 sqm. On th is area are sited the follow ing: the  
preservation atelier, photographic atelier w ith  accom 
panying dark-room , X -ray  and chem ical laboratories, 
and tw o stores, one of w hich  is housing objects and 
the other m aterials.

Am ong the equipm ent units and m odern specialized  
apparatus should be named electrically  heated va 
cuum -operated table for canvas-doubling, three m i

croscopes, three cameras, tw o enlargers, colposcope, 
X -ray apparatus, photo-negative v iew ing device, 
tw o laboratory driers, three shade-free lam ps, fum e 
cupboard, racks for painting storage, m oisture m ea
suring equipm ent and the like. In this new ly estab 
lished atelier several h ighly interesting w orks and 
preservating operations have already been carried  
out on valuable objects of art.
In addition to its norm al range of preservating ope
rations th e  atelier is conducting conservator’s 
tests, periodical surveys of state of preservation  
w ith  regard to m onum ents kept in m useum s, d iffer 
ent physico-chem ical investigations and analyses on 
objects under preservation and also prepares detailed  
docum entations. On all the investigations and pre
servating activities special publications are being  
issued.
It is intended that the future developm ent of the  
atelier should be aimed at increasing the num ber of 
skilled personnel w hich in turn w ill enable the 
preservation of several first-class m onum ents in the 
K ielce Voivodship.

BOLESŁAW BIELAWSKI

DZIAŁALNOŚĆ ODZ W 1969 R. W ZAKRESIE DOKUMENTACJI
I KONSERWACJI ZABYTKOWYCH ORGANÓW I PROSPEKTÓW ORGANOWYCH W POLSCE

Z inicjatyw y Ośrodka Dokum entacji Zabytków 
w dniu 24 lutego 1969 r. odbył się zjazd or- 
ganmistrzów polskich. Ośrodek zapewnił mu 
obsługę m erytoryczną, m. in. w postaci re

feratu  niżej podpisanego na tem at obowiąz
ków wynikających dla organm istrzów z u sta 
wy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr 
k u ltu ry  i o muzeach. W ażnym punktem
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zjazdu był odczyt szwedzkiego organologa 
Sam uela Nygrena na tem at dokum entacji i 
konserw acji zabytkowych organów w Szwecji 
oraz wystawa ilustru jąca to zagadnienie, bo
gata w wydawnictwa, plansze, zdjęcia, prze
zrocza, a szczególnie w doskonałe nagrania 
m uzyki'organow ej. Zarówno odczyt S. N ygre
na, jak i wystawa wzbudziły duże zaintereso
wanie nie tylko wśród uczestników zjazdu, 
lecz także wśród młodzieży ze szkół muzycz
nych i w środowisku m uzycznym  W arszawy. 
Po obradach uczestnicy zjazdu zostali zapro
szeni na koncert m uzyki daw nej w wykonaniu 
zespołu Fistula tores et Tubie inatores Varso- 
vienses, k tó ry  odbył się w hallu  Muzeum Na
rodowego w Warszawie.

Techniczną stroną organizacji zjazdu zajął się 
bardzo sprężyście Związek I z b  Rzemieślni
czych, m.in. powielając wyciąg z Ustawy 
o Ochronie Dóbr K u ltu ry  i o Muzeach z 1962 r., 
uw zględniający szczególnie specyfikę organów 
zabytkowych, dzięki czemu każdy organm istrz 
mógł otrzym ać jego egzemplarz. Pomieszczeń 
dla odbycia zjazdu oraz dla ekspozycji w ystaw y 
udzieliła Państw ow a Wyższa Szkoła Muzycz
na w W arszawie w swoim nowym gmachu 
przy  ul. Okólnik n r 2. W zjeździe wzięło 
udział około 50 organm istrzów  oraz szereg 
zaproszonych gości — muzykologów, muzy
ków i konserw atorów zabytków.

Głównym celem tego spotkania było z jed
nej strony  zapoznanie organm istrzów z U sta
wą i w ynikającym i z niej obowiązkami, z d ru
giej — zaznajomienie się Ośrodka Dokum enta
cji Zabytków z problem atyką nurtu jącą środo
wisko organm istrzów . Problem atyka ta wyłoni
ła się zwłaszcza w trakcie dyskusji. Trzeba pod
kreślić, że wszyscy jej uczestnicy wyrazili ko
nieczność zorganizowania pełnej ochrony, do
kum entacji i konserw acji zabytków organów 
w  Polsce.

Dyr. W ładysław Okuszko, przedstaw iciel 
Związku Izb Rzemieślniczych przedstaw ił po
krótce pozycję organm istrzów  w Izbach Rze
mieślniczych (56 w arsztatów , z k tórych tylko 
14 szkoli uczniów — łącznie 20 osób), zapew
niając jednocześnie o poparciu instytucji, 
k tó rą  reprezentuje, dla wszelkiego rodzaju 
inicjatyw  zmierzających do uspraw nienia 
p racy  organm istrzów i podnoszenia ich kw a
lifikacji zawodowych, także w problem atyce 
konserw atorskiej.

Prof. Teodor Zalewski, Rektor Państw owej 
W yższej Szkoły M uzycznej w W arszawie, 
zwrócił uw agę na wielkie ożywienie zainte
resowań m uzyką organową, szczególnie w y
konywaną na autentycznych zabytkowych 
instrum entach.

M gr M aria Charytańska, dyrek to r ODZ, za
poznała środowisko organm istrzów ze struk 

turą i zakresem  działania służby konserwa
torskiej w Polsce oraz dała kró tką charakte
rystykę wypracowanych w tej dziedzinie me
tod naukowych.

W dalszej dyskusji brali udział kolejno: Do
minik Biernacki, d r  Jerzy  Gołos, Robert Pol- 
cyn, S tefan Rakowski, D ym itr Szczerbaniak, 
Jerzy  Erdm an, m gr M arian Dorawa, prof. 
Stanisław  Możdżonek, Józef ŁęgowSki i dr 
Lech Krzyżanowski.

Podsum owując dyskusję można ją przedsta
wić w form ie następujących postulatów:
1) Istnieje potrzeba wydzielenia organm ist
rzów z Cechu Rzemiosł Różnych i przyzna
nia im s ta tu tu  rzemiosła artystycznego, na 
wzór organizacji lutników.
2) Spośród organm istrzów należy wyłonić 
grupę organm istrzów - konserw atorów zabyt
kowych instrum entów , m ających w tym  za
kresie odpowiednie przygotowanie, i tylko im 
zezwolić na konserw ację zabytkowych orga
nów.
3) Konieczna jest reform a szkolenia organ
mistrzów; należy zaostrzyć k ry teria  przy 
wydaw aniu dyplomów mistrzowskich; nauka 
powinna trw ać dłużej (obecnie 2 lata) i po
winna dawać, obok praktycznej, gruntow ną 
wiedzę teoretyczną.
4) Należy zapewnić organm istrzom  przydział 
pełnowartościowych m ateriałów  (drewno, cy
na) do konserw acji zabytkowych organów.
5) Państw owa Komisja Cen w porozum ieniu 
z odpowiednim i organam i M inisterstwa K ul
tu ry  i Sztuki i organm istrzam i powinna usta
lić sposób rozliczania p rac konserw atorskich 
przy zabytkowych organach.
6) Konieczne są kontakty  z organm istrzam i 
i specjalistam i od konserw acji zabytkowych 
organów w innych krajach, przodujących 
w tej dziedzinie.
7) P rzy  dokum entacji zabytkowych organów 
konieczna jest dokum entacja dźwiękowa. Na
leży też badać akustykę wnętrz, dla których 
budowane były organy, ponieważ w zależno
ści od tego dawni organm istrze projektow ali 
m ensury i układy m ikstur. P race (pomiaro
we może przeprowadzić przygotow ana do te
go K atedra Akustyki p rzy  PWSM w W ar
szawie.
8) D okum entacja powinna uwzględniać peł
ną dokum entację pomiarową m ensur.
9) Trzeba opracować historię cechu organ
mistrzów polskich.
10) Służba konserw atorska powinna być do
kształcana w zakresie historii i budowy za
bytkowych organów. Zagadnienie to należałoby 
wprowadzić do szkolnictwa konserw ator
skiego.
11) Główni użytkow nicy zabytków organów 
— organiści i adm inistracja kościelna — po
winni być uświadomieni co do wartości za
bytkowych organów oraz sposobów chronie
nia ich przed dew astacją. Dobrym przykła
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dem jest tu ta j Diecezja W arszawska, przy 
której powstał 6-osobowy zespół rzeczoznaw
ców, czuw ający od strony władz kościelnych 
nad zabezpieczeniem zabytkowych instrum en
tów.

Na koniec podkreślono pionierską rolę, jaką 
odegrała K atedra Organów PWSM w K rako
wie w pracach przy zabytkowych organach 
w Polsce.

W dalszej pracy Ośrodka D okum entacji Za
bytków  w zakresie inw entaryzacji zabytko
wych organów i prospektów organowych 
wzbogacono karto tekę tego rodzaju zabytków  
do 1500 pozycji. Zaznajomiono się ze stanem  
technicznym  najwartościowszych zabytkow ych 
organów w Polsce, m. in. w Kazim ierzu, 
Olkuszu, Jędrzejow ie, Leżajsku, Ostrołęce, To
runiu, Domaniewicach, oraz zebrano dla nich 
istniejące m ateria ły  dokum entacyjne.

W ykonano próbną dokum entację fotograficz
ną organów w kościele św. Jana w Toruniu. 
Ośrodek otrzym ał też pierwszą próbną do
kum entację konserw atorską prac przy  zabyt
kowych organach w kościele Narodzenia N.P.

M arii w Zam artem , wykonaną przez organm i- 
strza Józefa Molina pod nadzorem  kon
serw atorskim  mgr. M ariana Dorawy. Także 
po raz pierwszy na zlecenie K onserw atora 
Zabytków m. W rocławia wykonano doku
m entacje rysunkowe prospektów  organowych 
w kościołach św. Elżbiety i Opatrzności Bo
żej we W rocławiu.

Przygotow ano i w ydrukowano ankietę doty
czącą zabytkowych organów, k tó ra  została ro
zesłana do wszystkich kościołów. Jej wyniki 
zostaną opracowane w 1970 r. i stanowić będą 
podstawę do przeprow adzenia system atycznej 
ewidencji zabytkowych organów w Polsce. 
W kw artaln iku  „Ochrona Zabytków ” proble
m atyce tej poświęcono dwie notatki — Spra
wozdanie z konferencji, k tóra odbyła się 22. 
X I.1968 r. ,,OZ”-XXII(1969), n r 1, s. 68 oraz 
J. Gołosa, Z historii konserw acji zabytkowych 
organów w Polsce, ,,OZ”-X X II (1969), n r 2, 
s. 144.

mgr B olesław  B ielaw ski 
Ośrodek D okum entacji Zabytków  
W arszawa

ACTIVITIES OF THE HISTORICAL MONUMENTS DOCUMENTATION CENTRE IN THE FIELD OF DOCUMENTATION 
AND PRESERVATION OF ANCIENT ORGANS AND ORGAN PROSPECTS IN POLAND

On the in itiative of H istorical M onum ents D ocum en
tation Centre on February 24, 1969 a session  of P olish  
organ-builders has been held at W arsaw w ith  the  
aim to m ake them acquainted w ith  the H istorical M o
num ents Protection and M useum s Act, 1962 as w ell 
as w ith  the duties and responsib ilities arising from  
regulations contained in the said Act. No less im por
tant issue on the session’s agenda constituted  the  
problem s m ost com m only encountered w ith in  the 
m ilieu o f P olish  organ-builders in their everyd ay  
practice. The session offered an opportunity for 
a lecture delivered  by the Sw edish  organ expert, 
Mr. Sam uel Nygren, w ho at the sam e tim e m ade  
those present at the session fam iliar w ith  his un u su 
ally interesting self-prepared travelling exh ib ition  
devoted to problem s of scientific docum entation and 
experiences gathered in the field  of ancient in stru 
m ents preservation  in his country.

From among several desires subm itted by those  
attending the session should, in the first lin e , be 
listed the need for selecting from  the m ilieu  of 
organ — builders those specializing and responsib le

for conservation of ancient instrum ents, at the sam e 
tim e having adequate professional sk ill and know 
ledge enabling them  to undertake the task, and also  
the necessity  of special training for personnel of 
the governm ent conservation authorities in the field  
of history and building of ancient organs through  
introducing the subject into curricula of conserva
tion training courses.

The Historical M onuments D ocum entation Centre has 
in turn been m ade acquainted w ith  the technical 
state of the most precious ancient organs in the  
country and supplied w ith  the first draft conserva
tion docum entations for organs at Zam arte and the  
tw o sets of m ad e-to-sca le  draw ings covering tw o  
organ prospects at W roclaw.

Churches throughout the country have been provided  
w ith  inquiry form s issued by HMDC and the an s
w ers sent are to be worked up later in 1970 to form  
the basis for system atically  prepared list of ancient 
organs in Poland.
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