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TADEUSZ KALETYN

POWSTANIE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 
PRACOWNI ARCHEOLOGICZNO-KONSERWATORSKICH PKZ

Służba konserwatorska w swej dotychczasowej 
działalności może się poszczycić poważnym do
robkiem, stanowiącym istotny wkład w ogólne, 
powojenne osiągnięcia archeologii. Istniejące 
obecnie ustawodawstwo prawnie reguluje sze
reg problemów z zakresu ochrony zabytków 
archeologicznych w naszym kraju i stwarza od
powiednie warunki dla działalności pracowni 
archeologiczno-konserwatorskich o charakterze 
usługowym. Rozmach robót ziemnych na tere
nie wielkich inwestycji stwarza często potrze
bę podjęcia przez archeologiczną służbę konser
watorską badań ratowniczych na wielką skalę, 
równocześnie na kilku, niejednokrotnie dużych, 
obiektach. Konserwatorzy zabytków archeolo
gicznych stykają się często z kłopotami przy 
organizowaniu ratowniczych prac terenowych, 
ze względu na brak odpowiedniej kadry bada
czy, specjalistów, którzy mogą podejmować w 
każdej chwili prowadzenie wykopalisk na za
grożonych obiektach. Konserwatorstwo jest 
jeszcze młodą specjalnością w archeologii i cią
gle znajduje się na etapie wypracowywania co
raz nowych i lepszych metod pracy oraz form 
organizacyjnych.

Wydaje się, że odpowiednią formę organizacyj
ną prac konserwatorskich reprezentują utwo
rzone w 1967 r. pracownie archeologiczno-kon
serwatorskie w PKZ. Zostały one powołane w 
celu prowadzenia prac konserwatorskich nad 
zabytkami archeologicznymi, zarówno rucho
mymi, jak i nieruchomymi. Niezależnie od sze
roko zakreślonego programu, pracownie kon
centrować się będą w swej działalności na ba
daniach wykopaliskowych średniowiecznych i 
nowożytnych obiektów architektonicznych, jak 
■^mki, pałace, zespoły urbanistyczne itp. Ten 

ogram badawczy wiąże się ze specyfiką Pra
wni Konserwacji zabytków, które prowadzą 
taśnie przede wszystkim prace konserwator- 
ie na obiektach tego typu. W obecnie istnie- 
cym układzie organizacyjnym i systemie za- 
ądzania w PKZ, nowo utworzone pracownie 
cheologiczno-konserwatorskie stanowią wyo- 
ębnione jednostki organizacyjne, podległe 
izpośrednio dyrektorowi i naczelnemu in

żynierowi oddziału PKZ. Koordynacją prac 
oraz nadzorem merytorycznym i organizacyj
nym działalności pracowni archeologiczno-kon
serwatorskich zajmuje się główny inspektor do 
spraw archeologicznych w zarządzie PKZ. Kie
rownikowi pracowni podporządkowane są ze
społy robocze, tj. terenowy, dokumentacji oraz 
konserwacji, które ze sobą ściśle współpracują. 
Zespoły terenowe otrzymały barakowozy, tj. 
możliwie dobrze wyposażone ruchome pracow- 
nie-laboratoria z pomieszczeniem na magazy
ny i częścią mieszkalną.

Instrukcja organizacyjna szczegółowo reguluje 
podstawowe kierunki działalności zespołów. Na 
przykład zespół terenowy pracowni archeolo
giczno-konserwatorskiej może przyjmować na
stępujące prace: ratownicze badania wykopa
liskowe, badania poszukiwawczo-zwiadowcze, 
badania weryfikacyjno-sondażowe, badania pro 
blemowe, powierzane przez zleceniodawcę. Ze
spół konserwacji prowadzi konserwację zabyt
ków nieruchomych (osady, grodziska, zamki, 
kopalnie, cmentarzyska płaskie i kurhanowe) 
i zabytków ruchomych (wyroby ceramiczne, 
szklane, kościane, rogowe, skórzane, metalowe, 
drewniane, tkaniny). Zespół dokumentacji wy
konuje całokształt prac z zakresu dokumentacji 
opisowej, rysunkowej, fotograficznej, ikono
graficznej, źródeł pisanych, bibliograficznej 
oraz literatury przedmiotu.

Instrukcja merytoryczna prac archeologiczno- 
konserwatorskich omawia rodzaj, zakres i me
tody badawcze. Wyjaśnia istniejące współza
leżności badań zabytków archeologicznych, a 
także ich konserwacji. Instrukcja ta wymienia 
następujące rodzaje prac archeologicznych, po
dejmowanych przez pracownie archeologiczno
-konserwatorskie :
a) ratownicze badania wykopaliskowe obiek
tów archeologicznych, zagrożonych lub znisz
czonych na skutek rozwoju różnych kierunków 
gospodarki narodowej (np. różnego rodzaju pra 
ce ziemne) oraz siłami przyrody (erozja i de
nudacja);
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b) badania warstwy kulturowej na terenie ro
bót związanych z konserwacją zabytków archi
tektury i urbanistyki;
c) nadzór archeologiczny nad różnymi robota
mi związanymi z wykopami ziemnymi;
d) prace pomiarowe o charakterze technicz
nym;
e) badania weryfikacyjne obiektów o nie okre
ślonej chronologii, przynależności kulturowej 
i funkcji;
f) badania poszukiwawcze, głównie na tere
nach objętych lokalizacją inwestycji przemy
słowych i na obszarach nie rozpoznanych arche
ologicznie oraz na terenach stanowiących tło 
osadnicze ważniejszych obiektów archeologicz
nych;
g) badania zabytków ruchomych i nierucho
mych w celu opracowania i wypróbowania no
wych metod konserwacji i trwałego zabezpie
czenia dla celów rezerwatowych lub muzeal
nych.

Instrukcja techniczna obejmuje szczegółowe in
formacje opisowo-graficzne o sposobie i formie 
sporządzania dokumentacji w terenie oraz jej 
opracowania po zakończeniu badań. Uzupełnie
niem tej instrukcji są tablice, zawierające znor 
malizowane znakowanie dokumentacji z tere
nowych badań archeologicznych.

Pracownie archeologiczno-konserwatorskie o
trzymały cennik prac archeologicznych, który 
zatwierdzony został 25 sierpnia 1967 r. przez 
Państwową Komisję Cen. Autorzy uwzględnili 
wszystkie dotychczasowe materiały dotyczące 
stawek za prace archeologiczne. Układ cennika 
oraz nakłady czasu niezbędne na wykonanie 
poszczególnych czynności archeologiczno-kon
serwatorskich zostały opracowane wstępnie 
przez mgra inż. arch. T. Żurowskiego. Cennik 
obejmuje całokształt prac archeologicznych, jak 
również uwzględnia opracowania dokumenta
cji z badań, analizy specjalistyczne, konserwa
cję archeologicznych zabytków nieruchomych 
oraz opracowania dla celów publikacji i eks
pozycji muzealnej. Jest to pierwszy cennik, 
obejmujący w tak szerokim zakresie prace ar
cheologiczno-konserwatorskie. Ze względu na 
jego nowatorski charakter i potrzebę spraw
dzenia opłacalności poszczególnych usług ar
cheologicznych, według wskaźników w nim po
danych, stanowi on tymczasowy cennik zakła
dowy, który po upływie co najmniej jednego 
roku zostanie poprawiony i uzupełniony.

W połowie 1967 r. zorganizowano trzy pracow
nie archeologiczno-konserwatorskie przy od
działach PKZ w Krakowie (rejon działania — 
miasto Kraków i województwa: krakowskie, 
rzeszowskie, lubelskie, kieleckie, katowickie, 
i opolskie), Szczecinie (działa na terenie miasta 
Szczecina i województwa szczecińskiego, kosza
lińskiego, zielonogórskiego, poznańskiego i wro
cławskiego) i Warszawie (rejon działania —
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miasto Warszawa i województwa: warszawskie, 
łódzkie, olsztyńskie, gdańskie, białostockie, 
bydgoskie).

Obecny stan organizacyjny — skład personalny 
oraz wyposażenie techniczne pracowni arche
ologiczno-konserwatorskich — pozwala na op
tymistyczne stwierdzenie, że najmłodsze kon
serwatorskie placówki usługowe mają odpo
wiednie warunki do wszechstronnego pomyśl
nego rozwijania swej działalności. Wszystkie 
badania terenowe podejmowane i realizowane 
są przy współudziale konsultantów — samo
dzielnych pracowników naukowych. Także 
opracowania wykonywane w ramach pracowni 
muszą być pisemnie recenzowane przez rzeczo
znawców naukowych. Zarząd PKZ, udzielając 
maksymalnej pomocy pracowniom archeolo
giczno-konserwatorskim, przychylnie ustosun
kowuje się do wszystkich propozycji, mających 
na celu dalszy rozwój tych placówek oraz roz
wój naukowy zatrudnionych w nich pracowni
ków. Planuje się organizowanie corocznych 
konferencji roboczych, na których omawiane 
będą wyniki i osiągnięcia badawcze pracowni, 
a także ąktualne, najbardziej palące zagadnie
nia metody i organizacji prac prowadzących 
przez te placówki. Przewiduje się ogłaszanie 
drukiem wszystkich opracowań naukowych wy
konywanych w ramach działalności poszcze
gólnych pracowni.

DZIAŁALNOŚĆ TERENOWA W ROKU 1967.

Działalność pracowni archeologiczno-konser
watorskich może stanowić cenną pomoc dla ar
cheologicznej służby konserwatorskiej w zakre
sie konserwacji i ochrony zabytków. Opinię ta
ką reprezentuje Zarząd Muzeów i Ochrony Za
bytków oraz większość konserwatorów. W yra
zem tego stanowiska są liczne zlecenia, które 
wpłynęły w 1967 r. na prowadzenie badań 
przez pracownie archeologiczno-konserwator
skie. Od połowy 1967 r., tj. od czasu swego 
powstania, pracownie archeologiczno-konserwa
torskie objęły badaniami 13 obiektów. Prace te 
były prowadzone pod nadzorem konsultantów- 
-rzeczoznawców. Większość prac będzie konty
nuowana w następnym sezonie wykopalisko
wym. Badane stanowiska pochodzą z okresu 
wczesnego średniowiecza i średniowiecza. W 
miarę potrzeby były one koordynowane z dzia
łalnością innych pracowni PKZ. Wszystkie pra
ce — z wyjątkiem badań na dziedzińcu zamku 
w Szczecinie i grodzisku Stare Borne, pow. Ko
szalin — były finansowane przez wojewódzkich 
konserwatorów zabytków.

Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska 
PKZ oddziału w Krakowie przeprowadziła w 
1967 r. badanie wykopaliskowe na 3 obiektach. 
Interesujące wyniki uzyskała mgr Cz. Ślusar
czyk na zamku średniowiecznym w D o b c z y 
c a c h ,  pow. Myślenice. Odkryto m. in. na



wschodnim stoku wzgórza zamkowego wieżę 
wjazdową. Wydzielono dwie fazy jej budowy, 
starszą — z okresu średniowiecza i młodszą — 
z przełomu XVI i XVII w. Kierowniczka pra
cowni mgr H. G inter prowadziła nadzór arche
ologiczny nad pracami ziemnymi na zamku w 
L i p o w c u ,  pow. Chrzanów. Stwierdzono tam 
występowanie warstw osadniczych od końca 
XIII w. W związku z planem rekonstrukcji oto
czenia XVII-wiecznego zamku w K i e l c a c h ,  
podjęto na Wzgórzu Zamkowym prace arche
ologiczne w celu ustalenia chronologii poszcze
gólnych poziomów użytkowych. Założono pięć 
wykopów w ogrodzie zamkowym. Natrafiono 
m. in. na fragm enty nieznanego dotąd muru 
ceglano-kamiennego. Ruchomy materiał zabyt
kowy pochodzi z różnvch okresów od XVI do 
XX w. "

Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska 
PKZ oddziału w Szczecinie prowadziła prace 
na 5 stanowiskach, a wyniki jej badań wykopa
liskowych dostarczyły wiele nowego i cennego 
materiału źródłowego do poznania średnio
wiecznego osadnictwa obronnego na Pomorzu 
zachodnim. Na zlecenie Dyrekcji Inwestycji 
Miejskich w Szczecinie mgr E. Cnotliwy, kie
rownik pracowni, rozpoczął badania wykopa
liskowe na dziedzińcu Zamku Książąt Pomor
skich w S z c z e c i n i e .  Celem tych prac jest 
odsłonięcie i zbadanie reliktów architektury w 
południowej części dziedzińca i powiązanie ich 
z warstwami osadniczymi oraz rozpoznanie na
warstwień kulturowych. W wykopie pod XVI- 
-wiecznym brukiem odkryto mur obronny 
z XIV w., założony na warstwach osadniczych 
z XIII—XIV w. Odsłonięto resztki konstrukcji 
drewnianych ulicy wczesnośredniowiecznej 
oraz ślady domów plecionkowych. W najniż
szych partiach wykopu wystąpiły konstrukcje 
domów zrębowych. Odkryta ceramika pozwala 
datować te partie na XI—XIII w. Odkryto m. 
in. ażurową ozdobę odlaną z cyny w postaci 
stylizowanego ptaka z rozpostartymi skrzydła
mi. W D o b r e j  N o w o g a r d z k i e j ,  pow. 
Nowogard, mgr E. Cnotliwy prowadził bada
nia wykopaliskowe w celu poznania stratygra
fii nawarstwień na dziedzińcu zamku z 1295 r. 
Nie stwierdzono tam żadnych śladów osadni
ctwa wcześniejszego. Materiał archeologiczny 
potwierdza powstanie zamku w Dobrej w dru
giej połowie XIII w. W obrębie dziedzińca od
kryto ślady dworskiej pracowni rogowniczej 
(znaleziono m. in. rogowe okucie księgi). Bada
nia wykopaliskowe pozwoliły na zlokalizowa
nie warstw osadniczych przesyconych spaleni
zną, pochodzących z okresu wielkiego pożaru, 
związanego ze zniszczeniem zabudowań pod
czas najazdu Brandenburczyków na Pomorze 
w 1308 r. (wydobyto m.in. grodki i bełty ku
szy). W warstwach datowanych na XIV—XV 
w. znaleziono m. in. figurę szachową (wieżę) 
i wyroby kowalskie. Na majdanie zamku w 
P ł o t a c h ,  pow. Gryfice, podjęto prace wyko
paliskowe w celu rozpoznania i ustalenia cią

głości osadniczej. Eksploracja warstw kulturo
wych dostarczyła dowodów potwierdzających 
znane wzmianki w źródłach pisanych o powsta
niu zamku w drugiej połowie XIII w. Na zam
ku w Ś w i d w i n i e  badaniami kierował mgr 
R. Rogosz. Doprowadziły one do odkrycia mu
ru kamiennego w odległości 6 m od linii zna
nych murów. Materiał ceramiczny pozwala da
tować odkryty mur na koniec XIV lub na po
czątek XV w. W ramach kompleksowych badań 
archeologiczno - architektonicznych na zam
ku w Z ł о с i e ń с u, pow. Drawsko, pracami 
wykopaliskowymi kierował mgr R. Rogosz. Wy
nikiem badań prowadzonych na dziedzińcu by
ło uchwycenie murów, które pozwalają na re
konstrukcję architektoniczną założeń zamku z 
XII—XIV w. Wykop założony na zewnątrz mu
rów dostarczył stosunkowo jednorodny mate
riał ceramiczny z drugiej połowy XII w.

Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska 
PKZ oddziału w Warszawie prowadziła bada
nia archeologiczne na 5 stanowiskach. Przykła
dem prac konserwatorskich, podjętych na tere
nie zagrożonym lokalizacją wielkiej inwestycji 
przemysłowej, są badania rozpoczęte w 1967 r. 
w rejonie miejscowości S t a r e  B o r n e ,  pow. 
Koszalin. Budowa elektrowni wodnej szczyto- 
wo-pompowej w Żydowie zagraża znajdujące
mu się w pobliżu grodzisku wczesnośrednio
wiecznemu, które zostanie zalane wodą. Prace 
sondażowe prowadzone przez mgra D. Człon
kowskiego dostarczyły materiał ceramiczny, 
który pozwala datować grodzisko na IX—X w. 
W związku z planem zagospodarowania tere
nów przyzamkowych w G o l u b i u - D o -  
b r z у n i u, woj. bydgoskie, przeprowadzono 
badania archeologiczne w celu uchwycenia za
sięgu murów obronnych przedzamcza. Wstępne 
prace wykopaliskowe, kierowane przez mgra 
K. Nowińskiego doprowadziły do zlokalizowa
nia części narożnych tych murów. Odkryto 
ułamki ceramiki z XIV—XV w. Mgr D. Człon
kowski rozpoczął ratownicze prace wykopali
skowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym 
w T у 1 i с а с h, pow. Zgorzelec. Grodzisko to 
jest poważnie zniszczone eksploatacją kamienia, 
prowadzoną w okresie międzywojennym. Trzy 
wykopy sondażowe dostarczyły wiele m ateria
łu ceramicznego. Mgr B. Buczek-Płachtowa 
prowadziła ratownicze prace wykopaliskowe na 
grodzisku wczesnośredniowiecznym w R а с i ą- 
ż u, pow. Sierpc. W trakcie dotychczasowych 
badań natrafiono na wał drewniano-ziemny o 
konstrukcji przekładkowej. Badany obiekt jest 
datowany wstępnie na X—XIII w. W W i ź- 
n i e, pow. Łomża, na grodzisku wczesnośred
niowiecznym badania wykopaliskowe prowa
dził mgr K. Janiszowski, kierownik Pracowni 
Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ oddzia
łu w Warszawie. Wstępne prace sondażowe po
twierdziły wielokulturowy charakter obiektu 
i wykazały, że ślady założenia grodziska wczes
nośredniowiecznego (natrafiono na drewniane 
konstrukcje wału) zostały poważnie zaburzo-
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ne budową zamku w okresie średniowiecznym. 
Wydobyty ruchomy materiał zabytkowy jest 
stosunkowo bogaty i pochodzi z XII—XVII w. 
Obok wyrobów ceramicznych odkryto liczne 
ozdoby, narzędzia pracy, broń.

Kierownicy poszczególnych prac terenowych 
przygotowali robocze sprawozdania ze wszyst
kich przeprowadzonych badań. Sprawozdania 
zawierają wstępne informacje, ułatwiające in
westorowi orientację na bieżąco w uzyskanych 
wynikach. Wszystkie sprawozdania wstępne

zostały również przesłane do Ogólnopolskiego 
Informatora Archeologicznego, który przygo
towano na luty 1968 r. w związku z Ogólnopol
ską Archeologiczną Konferencją Sprawozdaw
czą, organizowaną przez Instytut Historii Kul
tury Materialnej PAN, Ministerstwo K ultury 
i Sztuki, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 
oraz katedry uniwersytetów.

mgr Tadeusz Kaletyn
Pracownie Konserwacji Zabytków
Warszawa

CRÉATION ET ACTIVITÉ DES ATELIERS ARCHÉOLOGIQUES ET DE CONSERVATION 
DANS LES PKZ (ATELIERS DE CONSERVATION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Dans la deuxième moitié de l ’année 1967, trois ate
liers archéologiques et de conservation ont été créés 
auprès des sections PKZ à Cracovie, à Szczecin et 
à Varsovie. Ils ont été institués dans le but de me
ner des travaux de conservation des monuments ar
chéologiques aussi bien mobiles que stables, et d’éla
borer une documentation complète. Les ateliers nou
vellem ent créés ont pour tâche d’entreprendre des 
travaux tels que: recherches sur la sauvegarde des 
objectifs menacés par suite de divers travaux de ter

rassement, ainsi que la surveillance archéologique 
sur ces travaux, recherches sur les terrains non re
connus du point de vue archéologique et prévus pour 
l ’implantation d’investissem ents industriels, recher
ches des couches de diverses cultures sur les chantiers 
liés avec la conservation des monuments en vue de la 
vérification des chronologies et fonctions et, enfin, 
élaboration et essais de nouvelles méthodes de con
servation de monuments archéologiques pour les mu
sées ou les parcs nationaux.
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