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CZAS NA NOWE TECHNOLOGIE

Przed Krajowym OÊrodkiem Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków, w chwili powo∏ania przed dwoma

laty, stan´∏o wiele nowych zadaƒ. Jednym z nich jest
koniecznoÊç wypracowania, wypróbowania i wdro˝e-
nia nowatorskich sposobów dokumentowania zabyt-
ków1. Prace innowacyjne wykonywane sà przy u˝y-
ciu aparatury najnowszej generacji i przy zastosowa-
niu wysokozaawansowanych technik komputerowych.
Dla sprawnej obs∏ugi wdra˝anych pomys∏ów powo-
∏ana zosta∏a Pracownia Badaƒ Interdyscyplinarnych.
Jej pracownicy prowadzà badania, g∏ównie w zespo-
∏ach pa∏acowo-ogrodowych i przy skomplikowanych
za∏o˝eniach urbanistycznych, opierajàc swojà prac´

nie tylko na zastosowaniu najnowszego sprz´tu, ale
te˝ na rygorystycznym respektowaniu wspó∏czesnych
wymogów metodyki badawczej2. 

Kto, kiedy i dlaczego
Poligonem tych pionierskich pod wieloma wzgl´da-
mi dzia∏aƒ sta∏y si´ w sezonach badawczych 2003 
i 2004 prace badawczo-konserwatorskie prowadzone
na terenie za∏o˝eƒ pa∏acowo-ogrodowych w Wilano-
wie, Uniejowie, Bia∏ymstoku, Mys∏akowicach, ¸´k-
nicy, w Katedrze Fromborskiej czy te˝ na terenie
przysz∏ego Centrum Dominikaƒskiego w Gdaƒsku3.

ARCHEOLOGIA

1. Wilanów, po∏udniowa cz´Êç tarasu górnego
ogrodów królewskich. Plan ukazujàcy topografi´
pierwotnà terenu. Wyniki pomiarów georadarem.
Wyk. Przedsi´biorstwo Badaƒ Geofizycznych –
M. Musiatewicz, T. St´pniak i G. Pacanowski.

1. Wilanów, southern part of the upper terrace of
the royal gardens. Plan presenting the original
topography of the terrain. The results are geo-
radar measurements carried out by the Geo-
physical Research Enterprise – M. Musiatewicz, 
T. St´pniak and G. Pacanowski.
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W myÊl przyj´tych przez badaczy z Pracowni Ba-
daƒ Interdyscyplinarnych za∏o˝eƒ, realizacja zadaƒ 
i czynnoÊci dokumentacyjnych opieraç si´ powinna
na czterech podstawowych zasadach:
1. Ka˝dy podejmowany w terenie proces badawczy 

powinien byç poprzedzony pracami przygotowaw-
czymi. Uwzgl´dniaç powinny nie tylko koniecz-
noÊç wykonywania niezb´dnych kwerend i analiz 
podstawowych êróde∏, ale równie˝ zastosowania 
nieinwazyjnych metod penetracji badanego terenu 
lub obiektu.

2. W realizacji zadania uczestniczyç powinni zapro-
szeni specjaliÊci innych dyscyplin nauki. W zale˝-
noÊci od charakteru obiektu i podejmowanych ba-
daƒ mogà to byç: geodeci, geofizycy, architekci, 
architekci krajobrazu, archeolodzy, historycy, his-
torycy sztuki, botanicy, konserwatorzy manualni, 
specjaliÊci ds. fotogrametrii itd. Zadaniem ich po-
winno byç dokonanie wszechstronnej, wielop∏asz-
czyznowej analizy zagadnienia i przedstawienie 
wyczerpujàcego opracowania koƒcowego wyniku 
prowadzonych prac.

3. Wi´kszoÊç czynnoÊci badawczych, dokumentacyj-
nych i konserwatorskich powinna byç wykonywa-
na przy zastosowaniu najnowszych osiàgni´ç 
techniki, w tym przede wszystkim trwa∏ej, cy-
frowej rejestracji dokonywanych odkryç oraz

zastosowaniu zaawansowanych technik informa-
tycznych, s∏u˝àcych bie˝àcej analizie zdobywanej 
w czasie badaƒ wiedzy i tworzeniu nowoczesnych 
baz danych, opartych na systemach AutoCAD 
i GIS.

4. Wyniki tych prac powinny byç w miar´ mo˝li-
woÊci szybko publikowane, tak aby mog∏y byç pre-
zentowane jak najszerszemu kr´gowi odbiorców.
W przyj´tym standardzie dokumentacyjnym, sto-

sowanym w Pracowni Badaƒ Interdyscyplinarnych
Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków wyró˝niç mo˝na kilka etapów, poczàwszy od
wykonywania aktywnego podk∏adu przestrzennego,
w którym w zale˝noÊci od potrzeb wpisujemy po-
szczególne elementy rejestracji fotogrametrycznej4.
Do tego celu s∏u˝à nam dwa urzàdzenia pomiarowe.
Pierwszym z nich jest total station, drugim zaÊ naj-
nowsze z dost´pnych na rynku urzàdzenie pomiaro-
we, laserowy skaner Cyrax 2500. W pierwszym przy-
padku otrzymujemy pojedyncze punkty o okreÊlo-
nych wspó∏rz´dnych, natomiast w drugim przypadku
efektem pracy instrumentu jest tzw. chmura punktów,
których wspó∏rz´dne sà umiejscowione z olbrzymià
dok∏adnoÊcià w siatce wspó∏rz´dnych x, y i z. Liczba
punktów owej chmury mo˝e wynieÊç nawet do 
100 000 na 1 m2, a mierzalne odleg∏oÊci mi´dzy nimi
to odlegloÊç 0,25 mm. Urzàdzeniem tym mo˝emy

2. Wilanów, pó∏nocna cz´Êç tarasu dolnego ogrodów
królewskich. Plan ukazujàcy zarys zasypanego stawu. 
Wyniki pomiarów georadarem. Wyk. Przedsi´biorstwo
Badaƒ Geofizycznych – M. Musiatewicz, T. St´pniak 
i G. Pacanowski.

2. Wilanów, northern part of the lower terrace of the
royal gardens. Plan of the outline of a filled pond. The
results are georadar measurements carried out by the
Geophysical Research Enterprise – M. Musiatewicz, 
T. St´pniak and G. Pacanowski.
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mierzyç – skanowaç nie tylko pod∏o˝e, otrzymujàc
dok∏adny jego pomiar, ale i wszelkiego rodzaju bry∏y,
otrzymujàc ich niemal realistyczny, trójwymiarowy
obraz. Na bazie tych punktów mo˝emy tworzyç bar-
dzo dok∏adnà dokumentacj´ wektorowà, powstajàcà
w wyniku ∏àczenia linià poszczególnych punktów.
Rysunki takie z natury rzeczy dajà si´ dowolnie ska-
lowaç i mierzyç, co w sposób niemal naturalny za-
stàpiç mo˝e czasoch∏onne i niedoskona∏e wykonywa-
nie rysunków. Dzia∏ajàc w ten w∏aÊnie sposób, otrzy-
mujemy pe∏nà dokumentacj´ ca∏ej bry∏y z poszcze-
gólnymi jej elementami, np. ca∏ej elewacji lub jej ele-
mentów. Obraz ten wpisany jest w zwymiarowany
uk∏ad przestrzenny z zachowaniem sta∏ego margine-
su b∏´du – najcz´Êciej mniejszego ni˝ 4 mm. Na tak
otrzymanà chmur´ punktów (lub obraz wektorowy)
mo˝emy na∏o˝yç cyfrowà, fotorealistycznà tekstur´,
otrzymujàc wierny model dokumentowanego obiektu.
W takiej formie mo˝e on byç wykorzystywany do ce-
lów badawczych, konserwatorskich i prezentacyjnych.

KorzyÊci wynikajàcych z tej˝e metody jest przynaj-
mniej kilka. Do najwa˝niejszych nale˝y zaliczyç jej
integralnoÊç, czyli mo˝liwoÊç tworzenia uniwersalnej
dokumentacji, mogàcej s∏u˝yç zarówno archeologom,
jak i architektom czy te˝ konserwatorom manual-
nym. Dokumentacja, którà otrzymujemy, jest zintegro-
wana w jednym Êrodowisku programowym, zachowu-
jàc jednolitoÊç rysunku i pomiaru. Nie mniej wa˝na wy-
daje si´ mo˝liwoÊç otrzymania dokumentacji, maksy-
malnie wiernie oddajàcej obraz rzeczywisty, ze zna-
nym, sta∏ym marginesem b∏´du. Jest ona ponadto po-
zbawiona we wst´pnym etapie „przymusowej” interpre-
tacji dokumentujàcego. Stworzony zostaje zatem obraz
b´dàcy trwa∏à podstawà wszelkich rejestracji i inter-
pretacji, i to na potrzeby kilku dyscyplin nauki jedno-
czeÊnie. Kolejnà zaletà tak wykonywanej dokumen-
tacji jest jej wielowàtkowoÊç, czyli mo˝liwoÊç niezale˝-
nego tworzenia ortofotografii, rysunku, fotografii, foto-
grametrii czy wreszcie modelu 3D. Mo˝liwe jest tak˝e
jednoczesne zastosowanie wszystkich tych sposobów.

ARCHEOLOGIA

3. Warszawa, ulica Karowa. Wynik dokumentacji wykonanej dzi´ki zastosowaniu skanera laserowego Cyrax 2500. Chmura punktów rejestru-
jàca zabytkowy wiadukt. Wyk. M. G∏adki.

3. Warsaw, Karowa Street. The result of documentation conducted by using the Cyrax 2500 laser scanner. Concentrated points registering the
historical viaduct. Prep. by M. G∏adki.
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5. Wilanów, upper terrace, central dig with a fountain. Orthophotographic documentation of one of the plans. Prep. by R. Kamiƒski.

5. Wilanów, taras górny, wykop centralny z fontannà, dokumentacja ortofotograficzna jednego z planów. Wyk. R. Kamiƒski.

4. Wilanów, taras górny, wykop centralny z fontannà. Fotografia ukazujàca
w∏aÊciwy sposób prowadzenia eksploracji w wykopie archeologicznym.
Fot. R. Kamiƒski.

4. Wilanów, upper terrace, central dig with a fountain. The photograph
demonstrates the suitable exploration of an archeological dig. Photo: 
R. Kamiƒski.

Wa˝nym elementem jest tak˝e aspekt eko-
nomiczny, bowiem zastosowanie tych metod
znacznie skraca czas wykonywania dokumen-
tacji, zarówno w terenie, jak i w gabinecie.
Umo˝liwia to szybsze, efektywniejsze i bar-
dziej precyzyjne prowadzenie prac badaw-
czych, cz´sto opatrzonych klauzulami czaso-
wymi czy te˝ uwarunkowaniami wszelakiego
rodzaju harmonogramów. Nie bez znaczenia
pozostaje tak˝e fakt, ˝e raz stworzona doku-
mentacja badawcza, bez koniecznych przeró-
bek, stanowiç mo˝e doskona∏y i ∏atwy do wy-
korzystania materia∏ promocyjny, medialny czy
te˝ wydawniczy. Praca w tym systemie daje
niemal natychmiastowà mo˝liwoÊç prezento-
wania wyników badaƒ szerokiej rzeszy od-
biorców i to nie tylko z grona specjalistów.

Archeologiczne rozdro˝e
Miejscem pierwszych doÊwiadczeƒ zespo∏u
wdra˝ajàcego nowoczesne technologie do-
kumentacyjne w Krajowym OÊrodku Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków by∏ teren badaƒ ar-
cheologicznych. Styk dwóch nauk, opierajà-
cych swój warsztat badawczy na koniecznoÊci
zachowania precyzji wykonywanych rejes-
tracji przestrzennych i utrzymaniu rygory-
stycznych zasad opisu jednostek stratyfikacji
badanych obiektów (substancji murowanych 
i stratygrafii ziemnych), wydaje si´ idealnym
wr´cz polem dla eksperymentów metodycz-
nych5. Pierwszym krokiem by∏a próba za-
stosowania przy dokumentowaniu odkryç ar-
cheologicznych obrazów uzyskiwanych dzi´-
ki u˝yciu aparatów cyfrowych. Próby takie
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6. Wilanów. Fragment po∏udniowej elewacji skrzyd∏a pó∏nocnego. Ortofotografia. Wyk. K. Czajkowski i M. G∏adki.

6. Wilanów. Fragment of the southern elevation of the northern wing. Orthophotograph: K. Czajkowski and M. G∏adki.

7. Wilanów. Fragment po∏udniowej elewacji skrzyd∏a pó∏nocnego,
detal. Ortofotografia. Wyk. K. Czajkowski i M. G∏adki.

7. Wilanów. Fragment of the southern elevation of the northern
wing, detail. Orthophotograph: K. Czajkowski and M. G∏adki.

8. Wilanów. Fragment of the southern elevation of the southern
wing, detail. Vectorised image. Prep. by M. G∏adki.

8. Wilanów. Fragment po∏udniowej elewacji skrzyd∏a pó∏nocnego,
detal. Obraz zwektoryzowany. Wyk. M. G∏adki.

wykonywane by∏y wielokrotnie w przesz∏oÊci.
Wszystkie napotyka∏y jednak zmasowany opór Êro-
dowiska, a wÊród listy zarzutów odnaleêç mo˝na by-
∏o tak˝e i argumenty zasadne. Z up∏ywem czasu i wraz
z post´pujàcym lawinowo rozwojem technik cyfro-
wych jakoÊç dokonywanych rejestracji stawa∏a si´
lepsza, a i sposób obróbki zdj´ç dawa∏ gwarancj´ za-
mierzonej precyzji6. 

Ró˝nica pomi´dzy pionierskimi próbami wyko-
nywania dokumentacji cyfrowej a efektami obecnych
zabiegów wynika nie tylko z ró˝nicy jakoÊci u˝ywa-
nego sprz´tu fotograficznego, ale przede wszystkim 
ze stopnia zaawansowania oprogramowania kompu-
terowego, u˝ywanego do kalibracji wykonywanych 
rejestracji. Próby podj´te przez prekursorów opiera-
∏y si´ na zasadzie wykorzystania standardowych

programów graficznych. Przyznaç trzeba, ˝e efekt
tych prac, jakoÊç obrazu i uzyskana precyzja sà
znacznie lepsze od rejestracji tradycyjnych. Niemniej
jednak, z akademickiego punktu widzenia, efekt tych
prac opiera si´ na zbyt du˝ej liczbie dzia∏aƒ intuicyj-
nych, aby mo˝na by∏o mówiç o metodzie. To by∏ ra-
czej sposób uzyskiwania realistycznych ilustracji.

Prze∏omem w wykonywaniu archeologiczno-ar-
chitektonicznej dokumentacji opartej na bazie obrazu
cyfrowego by∏o zastosowanie aplikacji Êrodowiska
AutoCAD, pozwalajàcego nie tylko na uzyskanie ska-
librowanego, prostopad∏ego rzutu rejestrowanej p∏asz-
czyzny, ale i wpisanie jej, dzi´ki istniejàcej osnowie
geodezyjnej, w ca∏oÊciowy obraz badanego stano-
wiska. Mo˝liwoÊci programu pozwalajà przy tym
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na dokonywanie rejestracji wielop∏aszczyznowych,
dajàcych ju˝ na etapie badaƒ terenowych szans´ do-
konywania rozwarstwienia chronologicznego bada-
nych i rejestrowanych struktur. Mo˝liwoÊç tworzenia
dokumentacji ∏àczàcej elementy zwymiarowane gra-
ficznie, osadzone w zdefiniowanej przestrzeni i opi-
sane w zawartych w programie bazach danych to no-
wa jakoÊç. Kompendium wiedzy o badanym obiek-
cie, z u∏atwionym dost´pem do zapisanych w pami´ci
komputera danych, i to z ka˝dego poziomu u˝ytko-
wania programu, stwarza szans´ tworzenia uni-
wersalnych, ∏atwych do archiwizowania bloków do-
kumentacyjnych.

Rozbrat na pograniczu dwóch nauk

Dokumentowanie obiektów architektonicznych od-
s∏oni´tych w trakcie prac wykopaliskowych wymaga
zachowania sztywnych regu∏ post´powania. Uwaga
ta dotyczy szczególnie tej cz´Êci dokumentacji, która
opiera si´ na fotografii cyfrowej. Ka˝dy rejestrowany
w nowoczesny sposób obiekt musi byç specjalnie do
tego zabiegu przygotowany. Problemem podstawo-
wym jest tu sposób doczyszczenia rejestrowanej
powierzchni. Ta wydawa∏oby si´ oczywista czynnoÊç
wykonana byç musi ze szczególnà starannoÊcià,

bowiem w odró˝nieniu od tradycyjnej metody rysun-
kowej, przy której noÊnikiem wykonywanej doku-
mentacji jest czysta kartka papieru milimetrowego,
przy zastosowaniu metody cyfrowej takim podk∏adem
jest wierny obraz dokumentowanej struktury, ukaza-
ny w odpowiedniej skali i z odpowiednià, wymaganà
przez autora liczbà szczegó∏ów. PodkreÊlamy ze szcze-
gólnà mocà rol´ tej prozaicznej i wydawa∏oby si´
nieskomplikowanej czynnoÊci, bowiem przek∏ada si´
ona na jakoÊç wykonanej rejestracji. 

Tak wi´c wyjÊciowà ró˝nicà dokumentacji trady-
cyjnej i cyfrowej jest podk∏ad, na którym wyrysowy-
wane sà linie interpretacyjne: w pierwszym przypad-
ku w formie szkicu na kartce papieru, w drugim na
realistycznym odwzorowaniu fotograficznym. JeÊli
dodamy do tego fakt, ˝e w drugim przypadku, dzi´ki
istniejàcym oprogramowaniom komputerowym,
wszystkie wrysowywane linie mogà byç „aktywne” 
i mogà stanowiç wiele warstw tej samej dokumen-
tacji, a wi´c realistycznej, liniowej, monochroma-
tycznej czy te˝ prezentowanej w innej formy gra-
ficznej, ˝e ka˝dy z elementów znajdujàcy si´ na
„podk∏adzie” jest mierzalny, ˝e w ka˝dym miejscu do-
konaç mo˝na ci´cia czy te˝ zbli˝enia badanej struk-
tury, to wy˝szoÊç nowoczesnoÊci wydaje si´ w tym
przypadku bezsporna.

9. Gdaƒsk, Centrum Dominikaƒskie. Ortofotografia lica wewn´trznego drewnianej, Êredniowiecznej latryny jest dowodem na mo˝liwoÊç za-
stosowania metody w warunkach ekstremalnie trudnych. Wyk. S. Tyszczuk.

9. Gdaƒsk, the Dominican Center. Orthophotograph of the inner face of a wooden mediaeval latrine – proof of the possibility of applying this
particular method in extremely difficult conditions. Prep. by S. Tyszczuk.
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Uznajàc znaczenie w∏aÊciwego przygotowania do-
kumentowanej powierzchni, nale˝y podpowiedzieç, 
a podpowiedê ta dotyczy w g∏ównej mierze archeolo-
gów, ˝e czyszczenia dokonujemy w sposób chronià-
cy zabytkowà substancj´ przed zniszczeniem. Mamy
tu na myÊli nie, rzecz jasna, burzenie murów, ale np.
nagminnie spotykane czyszczenie fug ceglanego mu-
ru ostrymi narz´dziami. W przypadku murów cegla-
nych i kamiennych takà bezpiecznà metodà, pozwa-
lajàcà ods∏oniç wiele szczegó∏ów konstrukcyjnych,
jest stosowanie aparatów ze spr´˝onym powietrzem
lub strumieniem wody o regulowanym ciÊnieniu.

W trakcie badaƒ archeologicznych stanowisk
wielowarstwowych odnajdywane sà tak˝e pozosta-
∏oÊci architektury drewnianej. To wa˝ny problem kon-
serwatorski, bowiem pami´taç nale˝y, ˝e 99,999%
ods∏anianych przez archeologów konstrukcji ulega
zniszczeniu. TrudnoÊci techniczne, koszt konserwacji
i brak miejsca do póêniejszego magazynowania
drewnianych elementów budowlanych powodujà, ˝e
niemal wszystkie obiekty architektury drewnianej od-
krywane w trakcie prac wykopaliskowych làdujà na
ha∏dzie. Ten przykry fakt nak∏ada albo nak∏adaç po-
winien na badaczy obowiàzek wykonywania wyczer-
pujàcej dokumentacji reliktów architektury drewnia-
nej. Szczególnà rol´ odegraç tu mogà omawiane tech-
niki cyfrowe. Realistyczny obraz, precyzja, trójwy-
miarowoÊç, ∏atwoÊç wykonywania komputerowych
wizualizacji sà w chwili obecnej jedynà szansà za-
chowania wyczerpujàcej informacji o zniszczonym
obiekcie. Dziwne i przera˝ajàce zarazem jest to, ˝e
do chwili obecnej nikt nie zainteresowa∏ si´ sprawà

regu∏ post´powania z odkrywanymi przez archeolo-
gów reliktami architektury drewnianej. Rozmiar ka-
tastrofy jest tak du˝y, ˝e problem ten unikany jest
przez wszystkich. Wymaga jednak podj´cia odwa˝-
nej decyzji. 

Wyzwania warsztatowe

Nowe technologie, nowy sprz´t i niespotykane do-
tychczas mo˝liwoÊci rejestracji dokonywanych od-
kryç nie mogà pozostaç bez wp∏ywu na warsztat
badawczy i podstawy metodyki badawczej. Problem
w tym, ˝e zastosowaniem tych innowacji zajmuje si´
wàskie grono entuzjastów. JeÊli w szybkim tempie
nie zostanie dokonany w tym wzgl´dzie prze∏om,
jeÊli prezentowanymi technikami nie zainteresuje si´
szersze grono badaczy, jeÊli nie zostanà wprowadzo-
ne w ˝ycie procedury nowoczesnego post´powania,
to stracimy kolejnà szans´ rozwojowà. Pierwszà, ˝e
przypomn´, by∏ sceptyczny stosunek do komputerów,
prezentowany przez elit´ badaczy w poczàtkach lat
80. Stosunek, który zaowocowa∏ tym, ˝e do chwili
obecnej spora grupa naukowców pozosta∏a na po-
ziomie u˝ytkowania edytora tekstu, i to tylko w pod-
stawowych jego funkcjach. Pierwszym krokiem po-
winien byç zatem otwarty stosunek prominentnych
badaczy do nowych technologii i dopuszczenie przez
nich mo˝liwoÊci ∏amania zawodowych przyzwycza-
jeƒ i rutyny. W konsekwencji nastàpiç powinno z∏a-
godzenie administracyjnych nakazów, blokujàcych
od wielu ju˝ lat rozwój nauki.

ARCHEOLOGIA

10. Gdaƒsk, the Dominican Center. Orthophotograph of the wall face in the cellar of a townhouse in 115 Szeroka Street. The precision of the
digital “image” and the ease of its reproduction undermine the charge made by traditionalists about the supposed lack of possible interpreta-
tions. A clean sheet of paper can be replaced by a printout of the examined object, placed on a drawing board, and interpreted at will by apply-
ing all possible known methods. Prep. by S. Tyszczuk.

10. Gdaƒsk, Centrum Dominikaƒskie. Ortofotografia lica muru w piwnicy kamienicy przy ul. Szerokiej 115. Precyzja „obrazu” cyfrowego 
i ∏atwoÊç jego reprodukcji os∏abiajà zarzut tradycjonalistów o rzekomym braku mo˝liwoÊci wykonywania interpretacji. Zamiast czystej 
kartki papieru wystarczy po∏o˝yç na rysownicy wydruk badanego obiektu i interpretowaç do woli – na wszystkie znane sobie sposoby. 
Wyk. S. Tyszczuk.
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W przypadku omawianych technik, zmiany me-
tod post´powania dotyczà w g∏ównej mierze koniecz-
noÊci zdyscyplinowania procesu badawczego i sfor-
malizowania procesu zapisu uzyskanych informacji.
W znanym szerzej przypadku dzia∏aƒ archeologicz-
nych zmierzajà w kierunku przeniesienia ci´˝aru
decyzji na etap prac terenowych, co czyni z nich
zadanie bardziej skomplikowane, ale bardziej wiary-
godne i uczciwe. Odnosimy przy tym wra˝enie, ˝e
argument stopnia i miejsca zaanga˝owania wysi∏ku
intelektualnego, który poÊrednio podnoszony jest
przez zwolenników stosowania tradycyjnych metod
eksploracji, jest argumentem pozamerytorycznym.
Nowa technologia wymaga bowiem postaw aktyw-
nych. Jest  wyzwaniem dla ludzi odwa˝nych i praco-
witych. Wymusza podejmowanie przemyÊlanych de-
cyzji i definiowanie zjawisk ju˝ na etapie badaƒ
terenowych. Skutkiem tego jest w wielu przypadkach
koniecznoÊç stosowania odmiennej strategii badaw-
czej. W ka˝dym jednak przypadku zmiany te idà 
w kierunku wi´kszej dyscypliny, starannoÊci i, mó-
wiàc ogólnie, odpowiedzialnoÊci za to, co wykony-
wane jest w terenie. Ka˝dy bowiem krok, efekt ka˝-
dej decyzji, nawet tej b∏´dnej, rejestrowany jest przez
nowoczesnà aparatur´, a ka˝da decyzja zapisywana
jest w pami´ci programu komputerowego. Czy mo˝-
na sobie wymarzyç lepszy materia∏ do studiów
i weryfikacji?

Otwarte drzwi dla popularyzacji
Wspomniana uniwersalnoÊç dokumentacji tworzonej
za pomocà nowoczesnej aparatury stwarza dodat-
kowe mo˝liwoÊci, wykraczajàce poza jej naukowy
wymiar. Wyczerpujàca, ∏atwa do obróbki informacja
wykorzystana byç mo˝e w dziele popularyzacji.

DoÊwiadczenia w tym wzgl´dzie sà zaskakujàco
pozytywne. Poligonem naszego dzia∏ania sà tu wy-
kopaliska prowadzone w Gdaƒsku, na terenie przy-
sz∏ego Centrum Dominikaƒskiego, tu˝ przy koÊciele
Êw. Miko∏aja7. Pomijam tu fakt szybkiego publikowa-
nia wyników prowadzonych prac, bo w pierwszej
kolejnoÊci jest to problem rzetelnoÊci i uczciwoÊci
badaczy prowadzàcych prace, a w mniejszym nieco
stopniu zale˝y to od sprawnoÊci warsztatowej.
Niemniej jednak godny odnotowania jest fakt opubli-
kowania w czasie pi´ciu sezonów badawczych sied-
miu publikacji, w tym trzech ksià˝kowych. Jak nie-
trudno domyÊliç si´, ∏atwoÊç dost´pu do informacji 
i szybkoÊç pozyskiwania wysokiej jakoÊci ilustracji
graficznych sprzyjajà tym wszystkim, którzy pragnà
publikowaç.

Nowoczesne publikacje to nie tylko referaty, ar-
tyku∏y i ksià˝ki. Nowe technologie i zapisana dzi´ki
ich zastosowaniu dokumentacja ju˝ w fazie obróbki
terenowej staç si´ mo˝e materia∏em godnym upub-
licznienia. Od sprawnoÊci intelektualnej i organiza-
cyjnej badacza b´dà zale˝eç jedynie tempo i jakoÊç,
w jakim wiadomoÊci o wykonywanym przez niego
dziele ukazywaç si´ b´dà np. w internecie. Ta naj-
nowsza forma przekazu informacji uzyska∏a ju˝ statut
naukowego noÊnika i od pewnego czasu stosowana
jest w przypisach. I tak jak w publikacjach konwen-
cjonalnych mo˝na wyobraziç sobie warsztat tradycyj-
ny, tak w przypadku umieszczania informacji w in-
ternecie taka mo˝liwoÊç istnieje jedynie w teorii.
Wynik koƒcowy przygotowanego tradycyjnie mate-
ria∏u by∏by po prostu na zbyt niskim poziomie. Dodaç
przy tym nale˝y, ˝e kràg u˝ytkowników internetu
stale si´ powi´ksza i zapewne ju˝ nied∏ugo naukow-
cy wi´kszà cz´Êç czasu poÊwi´canego pracy sp´dzaç
b´dà przed monitorem komputera.

11. Gdaƒsk, the Dominican Center.
Enlarged fragment of a wall in the
cellar of a townhouse in 115 Szeroka
Street is best evidence of the pos-
sibility of changing the scale of the
documentation. Prep. by S. Tyszczuk.

11. Gdaƒsk, Centrum Dominikaƒ-
skie. Powi´kszony fragment muru 
w piwnicy kamienicy przy ul. Szero-
kiej 115 jest najlepszym dowodem
mo˝liwoÊci zmiany skali wykonywa-
nej dokumentacji. Wyk. S. Tyszczuk.
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12. Gdaƒsk, Centrum Dominikaƒskie. Ortofotografia lica muru w piwni-
cy kamienicy przy ul. Szerokiej 115. Dobrze technicznie wykonana orto-
fotografia pozwala rejestrowaç obraz rzeczywisty z mo˝liwoÊcià oglàda-
nia go w du˝ych zbli˝eniach. Jest zatem najlepszym sposobem rejestro-
wania stanu zachowania badanego obiektu. Wyk. S. Tyszczuk.

12. Gdaƒsk, the Dominican Center. Orthophotograph of the wall face in
the cellar of a townhouse in 115 Szeroka Street. A technically correct
orthophotograph makes it possible to register the actual image, and offers
an opportunity for examining it in considerable enlargements. This is,
therefore, the best way of registering the state of the preservation of the
examined object. Prep. by S. Tyszczuk.

Kolejnà formà publicznej prezentacji wyników
prac, stosowanà przez ekipy badawcze Krajowego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków jest
otwartoÊç prowadzonych prac. W Gdaƒsku i Wilano-
wie teren prac wykopaliskowych jest w wyznaczo-
nych terminach otwarty dla zwiedzajàcych, a pracu-
jàcy na stanowisku archeolodzy t∏umaczà zwiedzajà-
cym sens wykonywanej przez nich pracy. Rozwini´tà
formà ekspozycji terenu prac wykopaliskowych jest
w Gdaƒsku tzw. Muzeum pod Niebem. Ka˝dego
sierpnia, w czasie trwania Jarmarku Dominikaƒskie-
go montowana jest na terenie wykopalisk specjalna
rampa widokowa, pozwalajàca ogarnàç z góry ba-
dany teren. Wzd∏u˝ kraw´dzi wykopu ustawione sà
wiaty, pod którymi w gablotach prezentowane sà
znaleziska archeologiczne. Miarà sukcesu tego przed-
si´wzi´cia jest liczba zwiedzajàcych. W 2004 r., 
w czasie dwóch tygodni trwania muzeum teren wy-
kopalisk odwiedzi∏o ponad trzy tysiàce osób, zaÊ
propozycja ekipy KOBiDZ posz∏a jeszcze dalej.

opracowane zostanà nowe procedury, które zyskaç
powinny akceptacj´ Êrodowiska badaczy, to pojawia
si´ nowa generacja sprz´tu i nowe oprogramowanie.
Owe nowoÊci wymuszajà nie tylko koniecznoÊç do-
konywania powierzchownych zmian programowych,
ale i w wielu przypadkach zmieniajà tworzone z mo-
zo∏em podstawy dzia∏aƒ. Wydaje si´ jednak, ˝e 
w chwili obecnej innowatorom los podarowa∏ du˝à
szans´. Techniki komputerowe okrzep∏y, sprz´t
obs∏ugujàcy skomplikowane programy przez pewien
czas pozostanie wydolny i jednoczeÊnie pojawi∏a si´
nowa, bardzo droga jeszcze technika laserowa. Mamy
wi´c, jak sàdzimy, oko∏o dwóch lat wzgl´dnego
spokoju (zanim sprz´t ten stanie si´ bardziej do-
st´pny), w czasie którego opracowany powinien zo-
staç model post´powania przy wykonywaniu rejes-
tracji graficznych obiektów przestrzennych. Potem,
wraz z rozpowszechnieniem sprz´tu i masowym jego
u˝yciem, stworzony model staç si´ powinien pod-
stawà dalszej dyskusji. 

Rozwini´ciem dotychczasowej koncepcji by∏a
„Akademia pod Niebem”. W czasie dwóch
wieczorów, na otwartym placu, tu˝ przy terenie
badaƒ, na wybudowanej przez ojców domini-
kanów estradzie z ekranem, odby∏a si´ pre-
zentacja multimedialna dokonanych odkryç,
pozwalajàca pokazaç i omówiç nieznane epi-
zody historii Gdaƒska. Reakcja publicznoÊci
przeros∏a oczekiwania organizatorów. Podczas
drugiej prezentacji uczestniczy∏o blisko pi´çset
osób. Nie ulega zatem wàtpliwoÊci, ˝e pomys∏
ten b´dzie przez nas w przysz∏oÊci rozwijany.
Mamy przy tym nadziej´, ˝e wystosowane
zaproszenie do Êrodowisk naukowych Gdaƒska
zostanie w 2005 r. przyj´te. 

Czas na zmiany
Dla nikogo nie pozostaje przy tym tajemnicà,
˝e technologie cyfrowe i rozwijane w dyna-
micznym tempie oprogramowania komputero-
we sà naturalnym i chyba jedynym powa˝nym
kierunkiem rozwoju terenowych technik doku-
mentacji. Mankamentem pozostaje natomiast
brak jasno okreÊlonych zasad post´powania przy
wykonywaniu interpretacji dokonywanych od-
kryç. Nie zmienia to jednak faktu coraz pow-
szechniejszego akceptowania nowoczesnych
technologii i to nie tylko wÊród m∏odego po-
kolenia badaczy.  

Paradoksalnie, brak jasnoÊci co do regu∏
post´powania przy wykonywaniu rejestracji
cyfrowych i aplikacji zaawansowanych progra-
mów komputerowych w czasie badaƒ archeo-
logicznych i architektonicznych jest powodo-
wany zbyt szybkim rozwojem samych technik.
Zanim bowiem tradycyjny warsztat dostoso-
wany zostanie do nowych technologii, zanim
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13. Gdaƒsk, Dominican Center. Fragment of a museum exposition (“The Open Air Museum”) accompanying the excavation research. Photo:
A. Go∏embnik.

13. Gdaƒsk, Centrum Dominikaƒskie. Fragment ekspozycji muzealnej („Muzeum pod Niebem”), towarzyszàcej badaniom wykopaliskowym.
Fot. A. Go∏embnik.
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For several years now, the development of digital
techniques of registering images and improving

ways of measuring space is accompanied by attempts
at implementing new documentation methods.
Considerable accomplishments in this particular
domain belong to the Workshop of Interdisciplinary
Studies at the National Center for the Study and
Documentation of Historical Monuments. The foun-
dation of the investigations conducted by this institu-
tion, and the documentation gained during their
course, is composed of interdisciplinary qualities,

research precision, the application of the most recent
techniques of non-invasive exploration as well as
computer and geodetic techniques, together with 
benefiting from the measurement opportunities offer-
ed by the Cyrax 2005 laser scanner. 

All these undertakings are translated not only into
complex research processes and reliable registration,
but also lead to successes which include objective
documentation, a rapid presentation of the out-
come, and the latter’s utilisation for the purpose of
popularisation. 

HIGH TIME FOR NEW TECHNOLOGIES




