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zapory, uzasadniając swoje stanowisko 
wskazaniami strat kulturalnych.

Stanisław STASZEWSKI, 3 Propozycje 
optymisty. „Przegląd Kulturalny”, r. V, 
1956, nr 35 (209), il. — O gospodarskie w y
zyskanie obiektów architektury zabytko
wej oraz o ożywienie turystyki i opieki 
społecznej.

Krystyna SWIERCZEWSKA, Na pomoc 
zabytkom! „Nowiny Tygodnia”, r. VII, 
1956, nr 33 (329), il. — O niszczeniu zabyt
ków budownictwa drewnianego (cerkiew
ki) w woj. rzeszowskim.

Mieczysław TOBIASZ, Aby nie zginę
ły zabytki Krakowa. „Wiedza i Życie”, 
r. XXIII, 1956, str. 382—386, il. — Zagro
żenie śródmieścia spowodowane starymi 
kanałami.

Lech WIELUŃSKI, Wandale są wśród 
nas. „Iskry”, r. III, 1956, nr 32, (130). 
O ochronę zabytków architektury.

Jan WIKTOR, U nas i za miedzą. 
„Przegląd Kulturalny”, r. V, 1956, nr 35 
(209). — Podaje przykłady niszczenia za
bytków w  Polsce i ochrony zabytków  
w Czechosłowacji.

Jan ZACHWATOWICZ, Andrzej GRU
SZECKI, Znowu o zabytkach. „Archit.” 
1956 nr 9 (107), str. 282—283. — Charakte
rystyka stanu zabytków i trudności ich 
ochrony.

Stanisław ZALIWSKI, Zmarnowane 
miliony. „Tygodnik Demokratyczny”, r. IV, 
1956, nr 31 (164). — Przykłady niszczenia 
zabytków architektury, sprawa wyzyska
nia ich dla celów społecznych, opieka spo
łeczna.

Mieczysław ZLAT, Pod zabytkami dy
namit. „Nowe Sygnały” r. I, 1956, nr 3. —

Autor uderza na alarm z powodu katastro
fy zabytkowej w Polsce, zwłaszcza na Ślą
sku, wskazując na jej przyczyny i skutki 
oraz wskazując środki zaradcze, przede 
wszystkim w formie długotrwałej akcji 
społeczno-wychowawczej. .

K O N F E R E N C JE  I Z JA Z D Y

St. HERBST, Konferencja urbanistycz
na w Erfurcie. „OZ” r. IX, 1956, nr 4 (35), 
str. 267.

Feliks KANCLERZ, Zjazd konserwato
rów zabytków. „Miasto” r. VII, 1956, nr 10 
(72), str. 16.

Red., Narada Konserwatorska. „OZ” 
r. VII, 1954, nr 2 (25), str. 133—135. — Na 
Naradzie, odbytej w Warszawie omówiono 
zagadnienie planowania, planów zagospo
darowania przestrzennego miast, nadzoru, 
Pracowni Konserwacji Zabytków, inspekcji 
archeologicznej, upowszechnienia zabytków  
oraz zagadnienia współpracy konserwato
rów z władzami centralnymi i terenowy
mi.

K. SASKI, Zjazd konserwatorów zabyt
ków w  Szczecinie, 12—14 września 1956. 
„OZ” r. IX, 1956, nr 4 (33).

Zygmunt SWIECHOWSKI, Wrocławska 
konferencja w sprawie rniast śląskich. 
„OZ” r. VIII, 1955, nr 1 (28), str. 63—66. — 
Omówienie dyskusji nad aktualną sytuacją 
w zakresie planowania przestrzennego 
miast Śląska Dolnego w  r. 1954.

(d.c.n.)
J. Lepiarczyk

W Y J A Ś N I E N I E

Kierownictwo Katedry Historii Sztuki Nowożytnej UJ komunikuje, że artykuły: 
mgr A. Olszewskiego pt. Drewniany kościół w  Bliznem „Ochrona Zabytków” 
nr 3 (1957) i mgr E. Chojeckiej pt. Pałac w Horyńcu „Ochrona Zabytków” nr 2 (1957) 
są indywidualnie przez autorów przygotowanymi streszczeniami prac podjętych 
i wykonanych przez nich w ramach prac Zespołu Dokumentacyjnego przy Kate
drze Historii Sztuki Nowożytnej UJ pod kierunkiem naukowym tejże Katedry.
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