
Krzysztof Nowiński

Jubileusz prof. Jerzego Remera
Ochrona Zabytków 31/3 (122), 196-197

1978



JUBILEUSZOW Y PROGRAM TV Z CYKLU „OCALIĆ OD ZAPOM NIENIA”

Pod koniec 1977 r. Telewizja Polska nada
ła pięćdziesiąty program z cyklu Ocalić 
od  zapomnienia. Cykl ten narodził się 
w 1971 r., początkowo programy ukazywa
ły się nieregularnie, później co dwa mie
siące, a od połowy 1974 r., kiedy zaczęła 
je realizować Naczelna Redakcja Publicy
styki Kulturalnej, co miesiąc. Celem tych 
programów jest nie tylko pokazywanie 
i omawianie polskich zabytków, ale także 
krytykowanie zaniedbań, interwencje w wy
padkach bezmyślnej dewastacji obiektów  
zabytkowych, dyskusje nad różnymi spor
nymi zagadnieniami ich ochrony.
Warto przypomnieć program poświęcony 
warszawskim Powązkom, Łodzi oraz jej 
przemysłowej i mieszkalnej zabudowie 
z XIX i X X  w., programy o architekturze

drewnianej, o Zamościu czy o laureatach 
konkursu Ministerstwa Kultury i Sztuki 
na najlepszych użytkowników obiektów 
zabytkowych.
Programy cyklu wzbudzały i wzbudzają 
ożywione dyskusje i niejednokrotnie po
magają w podejmowaniu właściwych de
cyzji. Przykładem może być program pt. 
Sopot retro (1975 r.), dzięki któremu 
wstrzymane zostały decyzje dotyczące wy
burzania willi, stawiania wieżowców i za
miany drewnianego sopockiego mola na 
betonowe.
Program pt. Drewniane miasteczka uzyskał 
jedną z czterech głównych nagród na 
VII Przeglądzie Filmów o Muzeach i Za
bytkach w Kielcach w 1974 r. W 1975 r. 
cykl Ocalić od zapomnienia stał się laurea

tem „Złotego Ekianu”, a w 1978 r. Gene
ralny Konserwator Zabytków prof, dr 
W. Zin udekorował najstarszych stażem 
realizatorów programu złotymi odznaka
mi „Za Opiekę nad Zabytkami”. Cykl rea
lizowany jest przez red. Z. Halotę przy 
współpracy red. K. Berlinga. D o  stałych 
współrealizatorów należą: red. red. B. Sa
łacka, W. Dobrowolski, F. Majkowski, 
H. Kucharski, J. Popczyk, I. Kwiatkow
ska, K. Mielech i lektor L. Szołajski. 
Należy dodać, że 19 maja 1978 r. nadany 
został 57 program pt. O zabytkach inaczej, 
poświęcony działalności Ośrodka Doku
mentacji Zabytków w Warszawie.

K rzysztof Nowiński

URBANISTYKA I SANACJA MIAST — SEMINARIUM W INGELHEIM

W dniach 14— 16 lutego 1978 r. odbyło się 
w Ingelheim (RFN) seminarium poświę
cone problemom przebudowy i rewalory
zacji miast historycznych, zorganizowane 
przez Akademię im. Fridtjofa Nansena. 
Jest to zasłużona placówka, działająca 
przy tamtejszym Uniwersytecie Ludowym 
(Volkshochschule), rozwijająca międzyna
rodową współpracę kulturalną.
Obrady otworzył prof. Hans-Heinz Eppel- 
heimer, dyrektor Uniwersytetu Ludowego, 
podkreślając wagę spraw ochrony spuściz
ny historycznej we współczesnej rozbudo
wie miast. Przewodniczącym został dr 
Erwin Morlock, prezes Związku Architek
tów Rheinland-Pfalz.
W czasie obrad wygłoszono następujące 
referaty :
Frank Rauda, Przepisy prawne w planowa
niu przestrzennym i budownictwie (w RFN); 
Peter Zlonicky, Sanacja miast w powiąza
niu z  ich rozwojem przestrzennym na p rzy 

kładzie konkretnych miast (Bamberga 
i Lemgen);
Hans-Dieter Dyroff, Rewaloryzacja miast 
w Europie',
Wojciech Kalinowski, Rewaloryzacja miast 
w Polsce.
Prócz tego przedstawiciele władz admini
stracyjnych i planowania przestrzennego 
przedstawili szczegółowo problemy prze
budowy miasta Bingen, które uczestnicy 
mieli możność poznać bliżej w czasie 
objazdu terenowego.
W seminarium wzięło udział około 50 
osób — głównie przedstawiciele służb pla
nowania przestrzennego i studenci wyż
szych uczelni.
Małe miasto Ingelheim, położone nad Re
nem w odległości około 20 km od M o
guncji, powstało stosunkowo niedawno 
przez połączenie kilku starych ośrodków  
osadniczych: Nieder Ingelheim, Ober
Ingelheim, Freiweinheim (dawny port nad

Renem) i in. Wzmianki źródłowe wymie
niają, że w  787 r. Karol Wielki spędzał 
w Ingelheim święta Bożego Narodzenia.

W tym czasie musiało tu powstać monu
mentalne palatium, którego relikty zacho
wały się do dzisiaj. Trzy obszerne, otoczo
ne krużgankami dziedzińce zamknięte 
były od wschodu budowlą na planie pod
kowy o wewnętrznej średnicy ponad 50 m, 
z bramą na osi, od zachodu —  budowlą 
mieszkalną i kaplicą (ok. 5 5 x 1 8  m) oraz 
aula regia (62 X 15 m). Badania prowadzo
ne w latach sześćdziesiątych pozwoliły na 
dokładne rozpoznanie pierwotnego zarysu 
budowli oraz późniejszych przebudów 
ottońskich. D ziś zachowały się ponad po
wierzchnią fragmenty murów, miejscami 
dochodzące do 3 m wysokości.

Wojciech Kalinowski

JUBILEUSZ PROF. JERZEGO REMERA

W dniu 15 kwietnia 1978 r. odbyły się 
w Toruniu uroczystości jubileuszowe z oka
zji 90-lecia urodzin prof. Jerzego Remera, 
twórcy polskiego konserwatorstwa. Prof. 
J. Remer urodził się w 1888 r. w Zatorze 
koło Wadowic. Studiował historię litera
tury i historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, następnie we 
Francji, Niemczech i Włoszech. W latach 
1916— 1919 był asystentem Cesarsko- 
Królewskiego Urzędu Konserwatorskiego 
w Krakowie, a w latach 1919— 1922 —  
konserwatorem zabytków na terenie okrę
gu częstochowskiego, później zaś woje

wództwa kieleckego. W iatach 1922— 1928 
był konserwatorem zabytków oraz kierow
nikiem Katedry Historii Sztuki na Uni
wersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. 
W 1928 r. został powołany na stanowisko 
pierwszego w naszym kraju generalnego 
konserwatora zabytków w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego. Pełnił tę funkcję do 1939 r. Prze
prowadził w tym czasie reorganizację służ
by konserwatorskiej oraz utworzył Central
ne Biuro Inwentaryzacji Zabytków, które
go działalność zapoczątkowała fachowe 
i systematyczne prace przy spisie polskich

zabytków. Był także inicjatorem wydawa
nia pierwszego polskiego czasopisma kon
serwatorskiego pt. „Ochrona Zabytków 
Sztuki”, którego kontynuacją jest kwar
talnik „Ochrona Zabytków”.
W 1945 r. J. Remer został wojewódzkim  
konserwatorem zabytków i naczelnikiem 
Wydziału Kultury w Urzędzie Wojewódz
twa Pomorskiego w Toruniu, prowadząc 
także wykłady na Uniwersytecie im. M. 
Kopernika. W 1947 r. objął stanowisko 
dyrektora toruńskiego Muzeum Miejskie
go (obecnie Okręgowe), organizując je 
w Ratuszu, który został odbudowany też
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Uroczystość jubileuszowa и7 Wielkiej Sali Mieszczańskiej Ratusza w Toruniu (fot. 
Z. Siewak)

dzięki Jego inicjatywie. W ToruniiTJ. Re
m er zrealizował swoje plany sprzed wojny, 
a mianowicie stworzył K atedrę Konserwa
torstwa i Zabytkoznawstwa na Wydziale 
Sztuk Pięknych U M K  (obecnie Instytut 
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa). 
Prof. J. Rem er otrzym ał wiele odznaczeń, 
m. in. Krzyż K om andorski i Krzyż O fi
cerski O rderu Odrodzenia Polski, złote 
odznaki U M K  i PTTK.
D o tej krótkiej noty biograficznej prof. 
J. Rem era należy jeszcze dodać olbrzymi 
dorobek publicystyczny, którego wybór 
został wydany przez Ośrodek D okum en
tacji Z abytków 1.
Program  uroczystości jubileuszowych 
z okazji 90-lecia urodzin prof. J. Remera 
obejmował sesję naukową na tem at M u
zealnictwo i konserwatorstwo, urządzoną 
w Bibliotece Głównej U M K , oraz wieczór 
w Ratuszu Staromiejskim. N a sesji, której 
przewodniczył prof. d r St. Lorentz, a o 
twarcia dokonał prof, d r W. Woźnicki, 
rek tor U M K , wygłoszone zostały następu
jące referaty:
A leksander G ieysztor, H istoryk wobec za
bytku',
Jan  Zachwatowicz, Ochrona zabytków ar
chitektury,
Jan  Białostocki, Historia sztuki i konser
watorstwo;
Jerzy Frycz, Konserwatorstwo jako  dyscy
plina akademicka;
Bohdan Rymaszewski, Muzealnictwo a kon
serwatorstwo Jerzego Remera po pół
wieczu;
A ndrzej Michałowski, Teoria i praktyka  
konserwatorska na przykładzie ochrony za
bytków  ziemi kieleckiej.

1 ] . R e m e t ,  Studia z muzealnictwa i konserwator- 
torstwa, t. I — Studia z muzealnictwa, t. II — Studia

Uroczystości wieczorne zagaił dyrektor 
M uzeum Okręgowego w Toruniu, mgr Z. 
C iara, a Laudatio wygłosił prof. dr St. Lo
rentz. Następnie wygłoszono przemówie
nia okolicznościowe oraz odczytano liczne 
listy i telegramy gratulacyjne. Jubilat otrzy-

z  konserwatorstwa, „Biblioteka Muzealnictwa i O
chrony Zabytków”, seria B, Warszawa 1976.

mał gratulacje m. in. od pizewodniczącego 
Rady Państwa H. Jabłońskiego, władz 
partyjnych, państwowych oraz towarzystw 
naukowych. N a zakończenie uroczystości 
odczytane zostało przemówienie Jubilata 
i odbył się koncert.

K rzyszto f Nowiński

OTWARCIE PARKU ETNOGRAFICZNEGO
I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PARKÓW ETNOGRAFICZNYCH W KOLBUSZOWEJ

W dniu 4 m aja 1978 r. odbyło się u ro 
czyste otwarcie pierwszej części Parku 
Etnograficznego w Kolbuszowej, połączo
ne z ogólnopolską konferencją parków 
etnograficznych, zorganizowaną w dniach 
4 i 5 m aja przez M inisterstwo K ultury 
i Sztuki, W ydział K ultury i Sztuki Urzędu 
W ojewódzkiego w Rzeszowie i Muzeum 
K ultury Ludowej w Kolbuszowej. Protek
to ra t nad obchodam i objął podsekretarz 
stanu w M inisterstwie K ultury i Sztuki — 
Generalny K onserw ator Zabytków, prof, 
d r  W iktor Zin.

Zorganizowanie Parku Etnograficznego 
w Kolbuszowej, reprezentującego budow
nictwo ludowe środkowej i północnej 
Rzeszowszczyzny, zamieszkanej przez gru
py etnograficzne Lasowiaków i Rzeszowia- 
ków, nawiązuje do koncepcji wysuwanej 
na  początku ubiegłego dziesięciolecia przez 
prof. G erarda Ciołka (z lokalizacją w Łań
cucie) i doc. Franciszka K otulę (z loka
lizacją w Głogowie M ałopolskim). Osta
teczna lokalizacja parku w obecnym miej
scu nastąpiła w 1970 r., w następstwie 
przejęcia inicjatywy jego budowy przez 
ówczesny W ydział K ultury PW R N  w Rze
szowie, przy współdziałaniu Towarzystwa 
K ulturalnego im. G oslara w Kolbuszowej.

Prace budowlane rozpoczęto w 1974 r. 
Obecnie na terenie parku, obejmującym 
26 ha, znajduje się 18 obiektów. Do za
kończenia budowy przewiduje się przenie
sienie około 80 obiektów. Organizacyjnie 
park  związany jest z Muzeum K ultury 
Ludowej w Kolbuszowej.
Uroczystego otwarcia parku dokonał prof. 
W iktor Zin, po czym nastąpiło zwiedzanie 
budynków, urozmaicone pokazami trady
cyjnych rzemiosł wiejskich (kowalstwo, 
tkactwo), kiermaszem wyrobów ludo
wych, występem kapeli regionalnej i obia
dem złożonym z miejscowych potraw . 
Program  obrad wypełniły wystąpienia na 
następujące tem aty: Franciszek M idura, 
wicedyrektor w Zarządzie Muzeów i Ochro
ny Zabytków Ministerstwa K ultury i Sztu
ki, Otwarcie konferencji i słowo wstępne; 
Maciej Skowroński, dyrektor Muzeum 
K ultury Ludowej w Kolbuszowej, Historia 
budowy i koncepcja Parku Etnograficznego 
w Kolbuszowej ;
Inga Sapetowa, W ojewódzki K onserw a
tor Zabytków w Rzeszowie, Opieka skan
senu nad zabytkam i architektury ludowej 
w terenie;
Stefan Lew, Muzeum K ultury Ludowej 
w Kolbuszowej, Specyfika kulturowa Laso
wiaków i Rzeszowiaków;

Jerzy Tur, M uzeum K ultury Ludowej 
w Kolbuszowej, Park Etnograficzny w Kol
buszowej na tle skansenów polskich; 
Henryk Olszański, Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku, Problemy inwenta
ryzacji obiektów zabytkowych dla potrzeb 
skansenowskich ;
M aria Brylak-Załuska, Sądecki Park  E tno
graficzny, Dokumentacja etnograficzna dla 
wnętrz skansenowskich.
W obszernym słowie wstępnym dr F. M i
dura  om ówił historię muzealnictwa skan
senowskiego w Polsce, wymieniając na j
wcześniejsze inicjatywy (wystawy w W ied
niu i Lwowie w siedemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych latach X IX  w.), realizacje 
sprzed pierwszej wojny światowej (m. in. 
skansen kurpiowski w Nowogrodzie Łom 
żyńskim) i koncepcje z okresu dwudziesto
lecia. Następnie wspomniał o stworzonych 
po ostatniej wojnie aktach prawnych, służą
cych ochronie dóbr kultury. Mówiąc 
o form ach ochrony zabytków budownictwa 
ludowego, d r M idura wydzielił trzy kie
runki postępowania: 1) zachowanie wsi 
w ich dawnym układzie (dotyczy to co naj
mniej kilkunastu wsi), 2) objęcie ochroną 
pojedynczych zagród, 3) przenoszenie bu
dynków do parków  etnograficznych. W dal
szym ciągu wypowiedzi dr M idura scharak
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