INFORMACJI
DokumentowaniePOLSKIE
obiektów TOWARZYSTWO
wiatowego dziedzictwa
kultury w PRZESTRZENNEJ
ramach czternastu wypraw...

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m T OM V m ZESZYT 8

217

DOKUMENTOWANIE OBIEKTÓW
WIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY
W RAMACH CZTERNASTU WYPRAW NAUKOWYCH
STUDENTÓW WYDZIA£U GEODEZJI AGH
DOCUMENTING WORLD CULTURAL HERITAGE OBJECTS
DURING FOURTEEN STUDENTS SCIENTIFIC
EXPEDITIONS OF THE GEODESY FACULTY
AT AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Konrad Eckes
Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii rodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza

S³owa kluczowe: ochrona dziedzictwa kultury, dokumentacja zabytków, inwentaryzacja zabytków
Keywords: cultural heritage preservation, documentation of monuments, inventory of monuments

Geneza wypraw studenckich
Dzia³alnoæ Naukowego Ko³a Geodetów w latach szeædziesi¹tych oraz na prze³omie lat
szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku skupia³a siê g³ównie na udziale studentów w
sesjach i obozach naukowych. Obozy te by³y organizowane bardzo starannie i zajmowa³y siê
ciekawymi problemami pomiarowymi, o wartoci u¿ytecznej spo³ecznie. Wynikaj¹ce z ówczesnych warunków politycznych ograniczenia wolnoci obywatelskich i ró¿nice cywilizacyjne uniemo¿liwia³y podejmowanie inicjatyw zorganizowania obozów naukowych za granic¹. Bardzo nieliczne indywidualne wyjazdy studentów uczelni technicznych na praktyki
zagraniczne w ramach organizacji IAESTE (International Association for the Exchange of
Students for Technical Experience) otwiera³y kontakty z wolnym wiatem i pobudza³y aspiracje ambitnych studentów.
Momentem prze³omowym okaza³ siê pierwszy zagraniczny obóz naukowy w ówczesnej
Jugos³awii (w obecnej S³owenii) w roku 1973. Ten obóz wyzwoli³ niezwyk³¹ aktywnoæ
zespo³u studentów i prze³ama³ granicê trudnoci organizacyjnych i finansowych.
Realizacja merytorycznego programu wyprawy naukowej wymaga³a przedstawienia propozycji wykonania jakiej pracy geodezyjnej, która by³aby spektakularn¹ prac¹, atrakcyjn¹
pod wzglêdem formy graficznej dla szerokiego krêgu potencjalnych odbiorców oraz jednoczenie mog³aby przynieæ jakie korzyci potencjalnym sponsorom wyprawy. Dokumento-
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wanie zabytków wiatowego dziedzictwa kultury  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
budowli zabytkowych  znakomicie odpowiada³o wy¿ej wymienionym warunkom.
Jednak w celu realizacji takiego programu wyprawy nale¿a³o podj¹æ wspó³pracê z firm¹
geodezyjn¹, która by³aby zainteresowana pracami eksportowymi, nadzorowaniem merytorycznym pomiarów studentów w czasie wyprawy i profesjonalnym opracowaniem wyników pomiarów oraz sporz¹dzeniem dokumentacji w oparciu o normy wiatowe. W ówczesnym czasie, istniej¹ce prawie wy³¹cznie pañstwowe przedsiêbiorstwa geodezyjne, chêtnie
podejmowa³y siê takich zadañ, poniewa¿ stwarza³o to pewn¹ szansê pozyskania prac eksportowych, w tamtych czasach niezmiernie atrakcyjnych pod wzglêdem finansowym, tak¿e
z uwagi na mo¿liwoci zakupu sprzêtu najwy¿szej klasy wiatowej i pozyskania nowoczesnych technologii.
Po nawi¹zaniu wspó³pracy z firm¹ geodezyjn¹ przed zespo³em studentów piêtrzy³ siê
ogrom zadañ organizacyjnych, od pozyskiwania róde³ finansowania wyprawy, pozyskania
rodka transportu, a koñcz¹c na za³atwianiu paszportów oraz wiz tranzytowych i pobytowych. Ówczesnych warunków panuj¹cych w kraju o zacofanej gospodarce socjalistycznej
nie da siê porównaæ z sytuacj¹ obecn¹ i szerokimi u³atwieniami. Wielomiesiêczne przygotowania wymaga³y nieraz kilkudziesiêciu wyjazdów do Warszawy i kilkuset pozycji korespondencji tradycyjnej. Wyprawy by³y organizowane w warunkach powszechnego braku wszelkich towarów, niewymienialnoci polskich rodków p³atniczych i celowego utrudniania obywatelom jakichkolwiek wyjazdów zagranicznych.
Jednak wizytówka czo³owej uczelni technicznej w kraju, promowanie prac eksportowych, a przede wszystkim energia i zapa³ m³odych ludzi  pozwoli³y prze³amywaæ wszelkie
piêtrz¹ce siê trudnoci.

Przegl¹d i charakterystyka obiektów pomiarów
kolejnych wypraw studentów
Wyró¿niaj¹ca siê pod wzglêdem aktywnoci grupa studentów, po obozie naukowym w
Jugos³awii nawi¹za³a w roku 1973 kontakt z uniwersytetem w Bari (po³udniowe W³ochy).
Tam w³anie mia³a wyruszyæ pierwsza wyprawa. Jednak po otrzymaniu atrakcyjnej oferty z
Departamentu Kultury Materialnej UNESCO wyprawa wyruszy³a do pe³nego egzotyki Maroka. Mimo tej zmiany, nazwa tego pierwszego nieosi¹gniêtego celu, przylgnê³a na sta³e do
inicjatyw studenckiego ruchu naukowego Wydzia³u Geodezji AGH, sta³a siê symbolem czternastu kolejnych wypraw.
Przedmiotem pomiaru pierwszej wyprawy w roku 1974 by³a medresa (szko³a koraniczna) El-Attarine w Fez (Maroko). Jest to jedna z najpiêkniejszych budowli u¿ytkowych z XIV
wieku w Maroku, sk³adaj¹ca siê z dziedziñca i przyleg³ych sal szkolnych. Dziedziniec jest
bogato zdobiony. Medresa znajduje siê we wnêtrzu labiryntu w¹skich uliczek starego miasta.
Transport sprzêtu pomiarowego by³ dokonywany na grzbiecie osio³ka. Zdjêcie uczestników
wyprawy z osio³kiem nios¹cym ³aty pomiarowe i statywy znalaz³o siê w kilku notatkach
prasowych oraz by³o zamieszczane wielokrotnie w prospektach reklamuj¹cych nastêpne
wyprawy.
Druga i trzecia wyprawa (1975 i 1976 rok) wyruszy³y na Bliski Wschód. Obiektem pomiarów drugiej wyprawy by³a monumentalna cytadela w Aleppo (Pó³nocna Syria). Przed-

Dokumentowanie obiektów wiatowego dziedzictwa kultury w ramach czternastu wypraw...

219

miotem pomiarów by³y dobrze zachowane fortyfikacje z XIII wieku, umocnione wzgórze
twierdzy (oko³o 40 metrów ponad poziomem miasta) oraz mury obronne o d³ugoci oko³o
650 metrów wraz z zespo³em bogatego wnêtrza bramy g³ównej (rys. 1, 2, 3, 4 i 5). Obiektem pomiarów trzeciej wyprawy by³a redniowieczna szko³a Mustansirija College w Bagdadzie (Irak).
W roku 1977 wyprawa wykona³a inwentaryzacjê amfiteatru Sabratha w Libii, po³o¿onego w bezporednim s¹siedztwie Morza ródziemnego.
Po krajach Afryki i Azji wszystkie kolejne wyprawy (z wyj¹tkiem jednej) kierowa³y siê do
krajów europejskich. W roku 1978 przedmiotem pomiaru by³ koció³ Templariuszy w Segowii (Hiszpania), po³o¿ony w piêknej scenerii w s¹siedztwie zamku Alkazar. W dwóch nastêpnych latach  wykonano dokumentacjê rotundy w. Jerzego w Salonikach (Grecja). Dwie
kolejne wyprawy wykona³y pomiary w ówczesnych Niemczech Zachodnich, przedmiotem
pomiaru by³y zabytkowe budowle miejskie, miêdzy innymi w miasteczku Kevelaer.

Rys. 1. Elewacja bramy g³ównej cytadela w Aleppo
(dokumentacja inwentaryzacyjna  OPGK Szczecin, 1975 r.)
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Rys. 3. Wejcie do sali tronowej cytadeli w Aleppo ze sklepieniem
stalaktytowym (opracowanie graficzne  OPGK Szczecin, 1975 r.)
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Rys. 2. Przekrój przez bramê g³ówn¹ cytadeli w Aleppo na
poziomie pomieszczeñ obronnych twierdzy (opracowanie
graficzne  OPGK Szczecin, 1975 r.)
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Nastêpnym dokumentowanym obiektem by³ zespó³ murów obronnych miasta Kotor w
by³ej Jugos³awii w krainie Czarnogóra (obecnie niezale¿ny kraj  Montenegro). Monumentalny charakter obiektu wymaga³ prac trzech kolejnych wypraw  w latach 1984, 1985 i 1986.
Przedmiotem pomiaru by³y rozleg³e mury twierdzy rozci¹gaj¹ce siê na stoku gór o znacznej
ró¿nicy wysokoci wzglêdem poziomu morza, wcinaj¹cego siê w krajobraz wysokogórski
na kszta³t norweskiego fiordu.
W roku 1987 wyprawa jeszcze raz powróci³a do Maroka, do starego miasta Fez. Tym
razem obiektem pomiarów by³a inna medresa  Bu Inania. Medresa Bu Inania, pochodz¹ca
równie¿ z XIV wieku, posiada niezmiernie bogate zdobienia  sztukaterie i dekoracje rzebione w drewnie.
Minê³o kilkanacie lat wielkich przemian i w roku 2001 wyruszy³a czternasta wyprawa,
tym razem na pó³noc do Norwegii, gdzie wykona³a inwentaryzacjê zabytkowych drewnianych domów w dzielnicy portowej miasta Bergen (rys. 6 i 7).

Technologia i warunki pomiarów
Pomiary inwentaryzacyjne dokumentowanych obiektów by³y wykonywane w ramach
czternastu wypraw  w du¿ym przedziale czasowym, siêgaj¹cym przesz³o 30 lat wstecz.
Stosowane technologie by³y nowoczesne w tamtym okresie czasu i odpowiada³y wtedy
wiatowym standardom. W okresie obecnym zosta³y w du¿ej mierze zast¹pione technik¹
GPS, fotogrametri¹ cyfrow¹ i skanerami laserowymi. Zatem wystarczy jedynie w zarysie
przytoczyæ, jak wygl¹da³ typowy pomiar inwentaryzacyjny.
Podstawow¹ metod¹ inwentaryzacji zabytków by³a metoda fotogrametrii naziemnej. Na
wstêpie zak³adano osnowê sytuacyjno-wysokociow¹, najczêciej jako uk³ad lokalny  dla
danego obiektu. Celem osnowy, któr¹ mog³a byæ sieæ ci¹gów poligonowych, by³o okrelenie
wspó³rzêdnych stanowisk kamer pomiarowych. Na obiektach wyznaczano lub malowano
dostateczn¹ liczbê fotopunktów, których wspó³rzêdne pozyskiwano z pomiarów wciêæ przestrzennych. Inwentaryzacjê w¹skich wnêtrz obiektów wykonywano metod¹ pomiarów bezporednich: przechodzono z osnow¹ sytuacyjno-wysokociow¹ przez obiekt i zamierzano
wszelkie charakterystyczne szczegó³y domiarami bezporednimi (rys. 2).
Pomiary z koniecznoci by³y wykonywane z du¿ym zapasem danych nadliczbowych i
by³y kontrolowane na bie¿¹co, na miejscu, poniewa¿ wykonywanie jakichkolwiek póniejszych pomiarów poprawkowych nie by³o mo¿liwe.
Warunki pomiarów by³y na ogó³ trudne, by³y to w¹skie uliczki starych miast lub niebezpieczne pomiary na murach (rys. 5). Du¿ym utrudnieniem w wykonywaniu zdjêæ kamerami
pomiarowymi by³y skrajne kontrasty owietlenia obiektów: maksymalne owietlenie s³oñcem i mrok czêci zacienionych.
Równie¿ pewn¹ trudnoæ sprawia³y warunki rodowiskowe. Pomiary by³y wykonywane
w gor¹cym klimacie. Pomiarom towarzyszy³o na ogó³ znaczne zainteresowanie miejscowej
ludnoci, co utrudnia³o prace. Przedstawiciele miejscowych w³adz, oddelegowani do wspomagania dzia³alnoci studentów, wysoko cenili sobie kontakty towarzyskie, wykazywali beztrosk¹ gocinnoæ, ¿yj¹c w innych relacjach czasowych ni¿ uczestnicy wyprawy, których
czas zdeterminowany by³ napiêtym harmonogramem prac i powrotu do kraju.
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Podsumowanie
Wyprawy studenckie BARI by³y przedmiotem licznych artyku³ów i notatek w prasie zagranicznej i krajowej, by³y ¿yw¹ reklam¹ Polski, Krakowa i Uczelni. Przyczyni³y siê tak¿e do
podjêcia wspó³pracy AGH z przedsiêbiorstwami geodezyjnymi, sta³y siê rodkiem nawi¹zywania wspó³pracy zagranicznej  naukowej i komercyjnej.
Dokumentacja inwentaryzacyjna kilku wypraw zosta³a przekazana do Departamentu Kultury Materialnej UNESCO, jak równie¿ zosta³a wrêczona w³adzom zarz¹dzaj¹cym zabytkami
odpowiednich krajów, w tym tak¿e na poziomie ministerialnym.
W podsumowaniu nale¿y pokreliæ jak wielki wp³yw na realizacjê wypraw mia³a osobowoæ ich organizatorów. Wyprawa by³a wtedy sposobem wyrwania siê z przeciêtnoci, by³a
sposobem na zrobienie czego odmiennego od standardu PRL-u. Nawet ci studenci, którzy
przy³¹czali siê do organizacji wyprawy jedynie z chêci wyrwania siê za granicê  dojrzewali
w trakcie wyprawy, anga¿owali siê w prace pomiarowe, wci¹ga³y ich problemy zawodowe:
wyje¿d¿ali jako turyci, a wracali zafascynowani swoim przysz³ym zawodem.
Dla wielu uczestników wypraw by³ to wtedy pierwszy wyjazd zagraniczny. Dzisiaj szereg uczestników wypraw BARI zarz¹dza firmami geodezyjnymi, wykonuj¹cymi prace w
kraju i za granic¹.
Nale¿y dodaæ, ¿e szereg wypraw, poza g³ównym celem mia³a bogaty program towarzysz¹cy: spotkania ze studentami uniwersytetów w ró¿nych krajach, wizyty w orodkach
przemys³owych i naukowych (miêdzy innymi w amerykañskiej stacji obserwacji sztucznych
satelitów w pobli¿u Aten) oraz w wytwórni sprzêtu geodezyjnego w Szwajcarii (zak³ady o
dawnej nazwie Wild, obecnie Leica). Wizyta w tej fabryce sprzêtu pomiarowego najwy¿szej
klasy wiatowej mia³a zawsze charakter wyj¹tkowo uroczysty i przyjazny dla polskich studentów.
Wielkie zmiany polityczne przy koñcu lat osiemdziesi¹tych otworzy³y granice i wprowadzi³y wiele dalszych u³atwieñ po wejciu Polski do Unii Europejskiej. Mimo tych sprzyjaj¹cych warunków inicjatywa wypraw BARI nie zosta³a trwale podtrzymana. Wielu studentów
realizuje obecnie swoje ambicje zawodowe indywidualnie, w ramach zagranicznych programów stypendialnych lub praktyk zawodowych.
Wyprawy naukowe studentów o symbolicznej nazwie BARI wyros³y z potrzeb realizacji
osobistych ambicji, z poszukiwania wolnoci obywatelskich, z chêci prze¿ycia przygody
krajoznawczej. Wyprawy wychodzi³y naprzeciw tym potrzebom, ale przede wszystkim stawa³y siê wielk¹ przygod¹ zawodow¹  by³y szko³¹ nowoczesnej technologii pomiarów, szko³¹
odpowiedzialnoci, dzia³alnoci organizacyjnej i wspó³¿ycia w zespole. Mimo up³ywu czasu
w rodowisku studentów nadal ¿yje legenda wypraw BARI, ¿yje fenomen wyroniêty z
poszukiwania wolnoci obywatelskich i twórczych, który przez pokolenie kszta³towa³ sylwetki studentów Wydzia³u Geodezji AGH i trwale zapisa³ siê w jego historii.
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Summary
Students of the Geodesy Faculty of AGH University of Science and Technology in Cracow organized in
the years 19742001 fourteen scientific expeditions. The aim of each expedition was to perform
surveying documentation of an object of the world cultural heritage in Europe, Asia and Africa. The
objects covered by inventory were as follows: Koranic school El-Attarine in Fez (Marocco), citadel
(Fig.3) in Aleppo (Syria), medieval school Mustansirija College in Bagdad (Iraq), amphitheatre
Sabratha (Libya), Templar church in Segovia (Spain), Saint George rotunda in Thessaloniki (Greece), old city buildings (including Kevelaer, Germany), city walls of Kotor (Montenegro), Koranic
school Bu Inania in Fez (Marocco), old wooden buildings in Bergen (Norway).
Fig. 1, 3, 6, 7 present typical inventory documents  drawings in orthogonal projection, Fig. 2
presents horizontal section. Fig. 5 shows hard and dangerous inventory measurements (leveling
measurement on citadel walls in Aleppo (Syria).
The inventory works were partly ordered by UNESCO and documentations were handed down to this
organization. The students activity supported restoration of historical buildings in order to preserve
them for the future generations.
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Rys. 4. Cytadela w Aleppo (pó³nocna Syria)
by³a obiektem pomiarów inwentaryzacyjnych
drugie wyprawy studentów Wydzia³u Geodezji
AGH w 1975 roku

Rys. 5. Pomiary niwelacyjne na murach
cytadeli w Aleppo
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Rys. 6. Fragment dokumentacji szczegó³owej drewnianej zabudowy portowej w Bergen (Norwegia)
(opracowanie graficzne  GeoPomiar, Katowice, 2001 r.)

Rys. 7. Elewacja drewnianej zabudowy portowej w Bergen w rzucie prostok¹tnym  pomiary czternastej
wyprawy studentów AGH w 2001 roku, skala rysunków dokumentacji oryginalnej 1:50
(opracowanie graficzne  GeoPomiar, Katowice, 2001 r.)

