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Z KONGRESU INTELEKTUALISTÓW 
WE WROCŁAWIU '

Pośród uczestników Światowego Kon
gresu Intelektualistów we Wrocławiu ba
wili w Polsce także i przedstawiciele hi
storii sztuki, muzealnictwa i konserwa
torstwa, między innymi prof. Ranuccio, 
Bianclii Bandinelli, konserwator w Rzy
mie. Spośród uczonych polskich wziął 
czynny udział w Kongresie Naczelny D y
rektor Muzeów i Ochrony Zabytków, 
prof. dr St. Lorentz. .

PROF. DR LINUS BIRCHLER 
W KRAKOWIE

W ostatnich dniach sierpnia br. przy
był do Polski Prof. dr Linus Birchler, 
Prezydent Związkowej Szwajcarskiej Ko
misji dla spraw historycznych zabytków 
sztuki. Gość szwajcarski zwiedził wszyst
kie ważniejsze ośrodki prac konserwator
skich w Polsce, poczynając od Wrocła
wia, zapoznając się następnie z pracami 
konserwatorskimi, prowadzonymi w K ra
kowie, zwłaszcza z konserwacją ołtarza 
Wita Stwosza. Z kolei zwiedził Warsza
wę, Gdańsk i odkrycia konserwatorskie 
w Poznańskim. Rozmach i tempo prac 
konserwatorskich wzbudziły podziw 
szwajcarskiego gościa, a dla sposobu ich 
przeprowadzenia znalazł słowa szczerego 
uznania. Prawdopodobnie wrażeniami 
swymi dr L. Birchler podzieli się w jed
nym z następnych numerów z Czytelni
kami „Ochrony Zabytków“.

WSPÓŁPRACA WOJEWÓDZKICH 
RAD NARODOWYCH

Komisja Kultury i Sztuki utworzona 
przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej 
w Krakowie poświęciła ostatnio żywe 
zainteresowanie sprawom zabytków. 
Opracowano specjalny okólnik rozesłany 
do Powiatowych i Gminnych Rad Naro
dowych, zalecający zwrócenie uwagi na 
sprawy ochrony przyrody w powiatach 
i gminach. Trafność tej inicjatywy można 
ocenić jeśli się zważy, że jednocześnie 
niemal właśnie w łonie tychże instytucyj 
powstawały projekty wycinania alej, 
jak  w Minodze i Brzeszczach dla gospo
darczej eksploatacji zabytkowego drze
wostanu. Gdy pamiętać jednocześnie

0 stratach, jakie poniósł stan posiada
nia drzewostanu zabytkowego parków, 
przyrody formowanej i krajobrazu oce
nić należy inicjatywę Krakowskiej Woje
wódzkiej Rady Narodowej, jako niezwy
kle pożyteczną i na czasie.

Ta sama Komisja Kultury i Sztuki 
podjęła następnie przy współpracy 
konserwatora akcję mającą na celu 
kontrolę stanu zachowania i użytkowa
nia cenniejszych zamków i pałaców na 
terenie województwa. Delegaci Komisji 
Kontroli Społecznej na zlecenie Woje
wódzkiej Rady Narodowej dokonali 
oględzin stanu zachowania i użytkowa
nia zamków w Dębnie, Wiśniczu i pałacu 
w Kościelnikach, szczególniej jednak 
zamku w Suchej z XYI w., gdzie miej
scowy użytkownik dopuścił do karygod
nych zaniedbań. Wizja Komisji Kontroli 
Społecznej przyniosła natychmiastową 
poprawę w stanie utrzymania zamku, 
której dotychczas nie udało się osiągnąć. 
W innych obiektach współpraca Woje
wódzkiej Rady Narodowej przyczyniła 
się do poruszenia miejscowej opinii
1 przygotowania planu właściwego użyt
kowania obiektu.

W OBRONIE PRZYRODY I FOLKLORU

Pogodzenie zasad racjonalnej ochrony 
zabytków sztuki i przyrody z postępem 
i wymogami techniki należeć będzie za
wsze do najbardziej pasjonujących za
gadnień konserwatorskich. Współczesna 
organizacja planowania przestrzennego 
w Polsce poświęca temu zagadnieniu spe
cjalną uwagę, stąd wydaje się właściwe, 
aby przykłady tej regulacji omawiane 
były szerzej na łamach pism fachowych. 
Na terenie Województwa Krakowskiego 
kapitalnym zagadnieniem tego rodzaju 
stała się ostatnio sprawa budowy zapory 
wodnej w Czorsztynie, gdzie wchodzą 
w7 grę zarówno czynniki o wysokim na
pięciu emocjonalnym natury konserwa
torskiej jak i poważne zagadnienia tech
niczne. Obszerna konferencja, jaka się 
odbyła w tej sprawie z udziałem wszyst
kich powołanych czynników7 pod prze
wodu ictwrem wiceministra Balickiego 
i przebieg dyskusji, argumenty i wmioski 
natury ogólnej będą tematem specjalne
go artykułu w następnym numerze
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