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Uroczystą oprawę jubileuszu stworzył 
koncert z udziałem popularnych aktorów  
i wykonawców. W spomnieniami ze swej 
działalności podzielili się z zebranym i: 
prof, dr Jan  Zachwatowicz, prof, dr 
Stanisław Lorentz, dr Stanisław Szymański, 
prof, dr Jerzy Sienkiewicz i prof, dr S ta
nisława Sawicka.
Prof. J. Zachwatowicz przypom niał m.in. 
atm osferę burzliwych dyskusji „u  Barycz
ków” nad innowacjami technicznymi przy 
restauracji i konserwacji obiektów zabyt
kowych. Podkreślił, iż własna praktyka 
utwierdziła go w przekonaniu, że „nie pra
wo, lecz właśnie świadomość społeczna jest 
najlepszym instrumentem do działania w za
kresie ochrony zabytków ” . Prof. St. Lo

rentz wspomniał o dużej roli, jaką  odegrali 
w Towarzystwie W ładysław Tatarkiewicz, 
Jarosław W ojciechowski i Juliusz Kłos. 
Mówił też o działalności TO nZP w okresie 
drugiej wojny światowej. Sprawę żywot
ności Towarzystwa w czasie okupacji 
hitlerowskiej przypom niał również prof. 
J. Sienkiewicz, a o staraniach reaktywowa
nia tego społecznego organu po wojnie 
mówił dr St. Szymański. Nawiązując do 
wypowiedzi prof. St. Lorentza o Juliuszu 
Kłosie, prof. St. Sawicka poruszyła sprawę 
zakładania przez tegoż w czasie pierwszej 
wojny światowej archiwum  Towarzystwa. 
Uroczystości w Starej Pom arańczam i to 
warzyszył pokaz dokum entów, publikacji 
i fotografii obrazujących działalność

TOnZP. W ystawę tę w dużej mierze 
oparto  na  scenariuszu pokazu zorganizo
wanego w 1958 r. z okazji 50-lecia Towa
rzystwa. Scenariusz i m ateriały, użyczone 
przez m gr H annę Zem brzuską wzbogacone 
zostały m.in. m apą Polski w granicach 
trzech zaborów, z naniesionymi miejsco
wościami, w których Towarzystwo prze
prowadzało akcje konserwatorskie. U na
oczniało to rozległość działań Towarzy
stwa.
Jubileuszowe zebranie przypom niało sło
wami prof. J. Zachwatowicza, że „spo
łeczne działanie powinno być właściwą 
bazą całej sprawy ochrony zabytków ”.

Bożena Wierzbicka

O G Ó L N O PO L SK I KONKURS NA N A JL EPSZ EG O  UŻYTKOW NIKA OBIEKTU ZABYTKOW EGO

Prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat 
przez służbę konserwatorską intensywne 
działania zmierzające do zapewnienia 
opuszczonym lub źle użytkowanym  za
bytkom  architektury właściwych gospo
darzy przynoszą niebagatelne efekty, choć 
problem  zagospodarowania zabytków nie
ruchomych jest wciąż jeszcze aktualny. 
Według informacji wojewódzkich konser
watorów  zabytków w okresie 4 lat, tj. 
od początku 1973 do końca 1976 r., 
dwieście kilkadziesiąt budynków zabytko
wych zostało przekazanych lub znajdo
wało się w trakcie przekazywania nowym 
użytkownikom. D la  porów nania •— przed 
1973 r. liczba przekazanych do zagospo
darow ania obiektów dochodziła najwyżej 
do kilkunastu rocznie. Przyczyny tej po
prawy były om ówione w artykule Problemy 
użytkowania zabytków architektury
(„O chrona Zabytków ”, n r 2, 1976).
Do akcji popularyzujących m ecenat zakła
dów pracy nad  dobram i kultury należy 
konkurs na najlepszego użytkownika 
obiektu zabytkowego. Zainaugurow any 
w 1975 r., stał się doroczną imprezą orga
nizowaną przez Generalnego Konserw ato
ra  Zabytków.
Uroczyste zakończenie konkursu 1977 
odbyło się 19 grudnia. N agrody i dyplomy 
wręczył laureatom  minister kultury i sztuki. 
Ze względu na wysoki, w znacznym  stopniu 
wyrównany poziom  użytkowania obiektów 
zgłoszonych na konkurs w 1977 r. jury 
przyjęło inną niż w ubiegłych latach 
klasyfikację, przyznając nagrody I stopnia 
aż 6 użytkownikom, nagrody 11 stopnia 
■— 5 użytkownikom, nagrody III stopnia 
— 4 użytkownikom. Ponadto  przyznano 
jedną nagrodę specjalną oraz cztery wyróż
nienia. Łącznie nagrody i wyróżnienia 
otrzym ało 20 wzorowych, bardzo dobrych 
i dobrych gospodarzy obiektów  zabytko
wych.
Dużą grupę laureatów , jak  co roku, stano
wiły jednostki resortu rolnictwa — aż 8 
instytucji; pozostali użytkownicy prezen
towali resorty: zdrowia — 2 instytucje, 
oświaty — 2, wojska — 2, nauki ■— 1, tu 
rystyki •— 1, energetyki —  1 ; ponadto  na 
grody otrzym ała 1 organizacja społeczna 
i 2 osoby fizyczne.

Nagrodę l stopnia otrzym ały:
— Państwowy Ośrodek Hodowli Z arodo
wej w Garzynie, woj. leszczyńskie — za 
wyremontowanie, wysoką jakość prac 
budowlano-konserwatorskich, wzorowe za
gospodarowanie zespołu pałacowego w G a
rzynie oraz za opiekę nad innymi budyn
kami zabytkowym i;

— Stanisław G uzik — za bardzo dobrze 
przeprowadzony rem ont renesansowej ka 
mieniczki w K rośnie, interesującą adap ta 
cję piwnic na lokal gastronom iczny i zasługi 
w ochronie zabytków ;

— W ojskowe Zespoły W ypoczynkowe w 
Szklarskiej Porębie —  za wyremontowanie,

1, Pałac w Garzynie (woj. leszczyńskie) (fot. B. M arciniak)
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2. Pałac w Strzelcach

bardzo dobre wyposażenie i wzorowe 
utrzym anie zam ku Czocha;
— Polska Akadem ia N auk, Oddział w K ra 
kowie — za rewaloryzację, wysoki poziom 
zagospodarow ania i wyposażenia oraz 
wzorowe utrzymywanie zespołu dworskiego 
w M ogilanach;
— K om binat Państwow ych G ospodarstw  
Rolnych Ptaszkowo, woj. poznańskie — za 
rem ont, adaptację i właściwe wykorzystanie 
karczm y w Ptaszkowie i pałacu w Cykowie 
oraz za opiekę nad innymi obiektam i 
zabytkowym i;
— K om binat R olny „N oteć” w Pile — za 
wysoki poziom prac  rem ontowo-rewalory- 
zacyjnych zespołu i bardzo trafną aranża
cję wnętrz pałacu w Strzelcach.

3. Wiatrak w Lesznie, własność A . Prałata 
(fot. B. M arciniak)

N agrodę II stopnia otrzym ały:
— K om binat Państwowych Gospodarstw  
Rolnych Bieganowo, woj. poznańsk ie—■ 
za opiekę nad zabytkam i, a szczególnie 
za odbudowę, wyrem ontowanie i bardzo 
dobre zagospodarowanie zam eczku My
śliwskiego w Bugaju i dw oru w Bieganowie;
— Szkoła Podstawow a w Jasionnej, woj. 
sieradzkie —  za wielkie zasługi w praw i
dłowym wykorzystaniu i bardzo dobrym  
utrzymywaniu dworu w Jasionnej;
— M inisterstwo Energetyki i Energii A to
mowej — za rewaloryzację, adaptację i bar
dzo staranne utrzym ywanie zespołu pała
cowego w K onarach;
—  Krapkowickie Towarzystwo Społeczno
-K ulturalne — za zagospodarow anie i inte
resującą adaptację na cele muzealne wieży 
bramy górnej w Krapkowicach oraz za 
opiekę nad  innymi zabytkam i;
— Państwowy Dom  Dziecka w Strzyżowie, 
woj. rzeszowskie — za wyrem ontowanie, 
prawidłowe zagospodarow anie i wzorowe 
utrzymanie zespołu pałacowego w Strzyżo
wie.

Nagrodę III stopnia otrzym ały:
■— Państwowe G ospodarstw o Rolne w By
kowcach, woj. krośnieńskie —  za remont 
dworu i ciekawą adaptację jego piwnic 
na kawiarnię;
— Zespół Szkół Rolniczych w Kom ornie, 
woj. opolskie — za wyrem ontowanie i za
gospodarowanie na cele kulturalno-socjalne 
dworu w Kom ornie;
—  W ojskowy W ypoczynkowy Dom w So
pocie —  za restaurację, prawidłowe wy
korzystanie i wyeksponowanie zabytko
wych cech willi w Sopocie;
— Okręgowy Zespół G ospodarki T urys
tycznej PTTK w Zielonej G órze —  za prze
prowadzenie kapitalnego rem ontu i adap ta 
cję na Dom Turysty dawnego klasztoru 
augustianów w Żaganiu.
N agrodę specjalną otrzym ał Antoni Prałat
— za wzorowe utrzym ywanie i użytkow a

nie zgodne z pierw otną funkcją w iatraka 
w Lesznie.

W yróżnienia za wyremontowanie, zagospo
darowanie i właściwe utrzymywanie obiek
tów zabytkowych otrzym ały:
— Państwowe Prewentorium  Przeciwgruź
licze w Gościeradowie, woj. tarnobrzeskie;
— Państwowy Ośrodek Hodowli Z aro d o 
wej w Ostrowcu, woj. koszalińskie,
—  Państwowe Technikum  Rolnicze w Pło
tach, woj. szczecińskie;
■— G m inna Szkoła Zbiorcza w Wiśniowej, 
woj. tarnobrzeskie.

Oprócz państwowych przedsiębiorstw gos
podarki rolnej, k tóre w ostatnich latach 
stały się największym m ecenasem dóbr 
kultury i uzyskują w konkursach wysokie 
miejsca, na uwagę zasługują dwie insty- 
tucje-laureatki : jednostki resortów oświaty 
i zdrowia. N a ogół funkcje oświaty, zd ro 
wia i opieki społecznej trudno  dostosować 
do potrzeb i zasad ochrony zabytków, 
co potwierdzają liczne przykłady. Mimo to, 
biorące każdego roku  udział w konkursie 
szkoły i zakłady lecznicze otrzym ują na
grody lub wyróżnienia. Nagrodzone 
w 1977 r. Szkoła Podstawow a w Jasionnej 
i Państwowy D om  Dziecka w Strzyżowie 
rozwiązały ten trudny problem, wzorowo 
wywiązując się z podwójnych obowiązków. 
Od dwóch lat biorą udział w konkursie 
z bardzo dobrym i wynikami instytucje 
wojskowe. Budynki zabytkowe znajdujące 
się w zarządzie wojska są dobrze użytkow a
ne i starannie utrzymywane.
Duże uznanie należy się Stanisławowi 
Guzikowi, laureatowi nagrody 1 stopnia. 
Stanisław Guzik, mistrz piekarski, kilka 
lat tem u kupił tzw. Kamienicę W ójtowską 
w K rośnie, znajdującą się w awaryjnym 
stanie. W łasnymi siłami, przy pomocy 
wynajętego zespołu m urarzy i pod nadzo
rem konserwatorskim  przeprowadził re
m ont kapitalny, w czasie którego zostały 
odsłonięte fragm enty zabytkowej kamie- 
niarki oraz dwie kolum ny w podcieniu. 
W piwnicach kamieniczki urządził właści
ciel lokal gastronom iczny pod nazwą 
„B ar W ójtowski” . Dobrze dobrane meble, 
oświetlenie, wyeksponowane fragm enty 
kamieniarki podnoszą nastrój i urok loka
lu. N a  piętrach znajdują się m ieszkania 
właściciela i jego rodziny, natom iast lokal 
sklepowy na parterze zostanie wykorzysta
ny na  cukiernię. Stanisław Guzik wykazuje 
ogrom ne zaangażowanie i zrozumienie 
dla spraw ochrony zabytków. W większości 
wypadków jednostki starające się o prze
jęcie obiektów zabytkowych muszą poko
nać ogromne przeszkody, zanim osiągną 
zam ierzony cel. Ze szczególnymi trudnoś
ciami spotykają się osoby fizyczne, choć 
jednostki gospodarki uspołecznionej rów
nież nie m ają łatwego zadania. W celu 
uregulowania tych spraw Ministerstwo 
Kultury i Sztuki kończy przygotowanie 
projektu wysokiej rangi aktu prawnego 
w sprawie wykorzystania na cele inwesty
cyjne zabytków nieruchomych. Projekt 
przewiduje ujęcie w jednym  akcie prawnym 
przepisów uchwal Rady Ministrów N r 102 
z 1957 r. w sprawie lokalizacji inwestycji 
w obiektach zabytkowych oraz N r 418 
z 1960r. o zasadach wykorzystania obiek
tów zabytkowych na cele użytkowe, 
a także, co najważniejsze, wiele istotnych 
uprawnień dla użytkowników nierucho
mości zabytkowych ■— osób prawnych i fi
zycznych.

Hanna Krzyżanowska
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