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Jest to dawne osiedle szyprów morskich, 
w którym oprócz zabytkowych obiektów 
sakralnych znajdują się naruszone trzę
sieniem ziemi pałace rodzin kapitańskich 
z XVIII—XIX w. Wykonano także archi- 
tektoniczno-konstrukcyjną inwentaryzację 
pomiarową, projekty koncepcyjne adap
tacji ośmiu pałaców oraz projekty zabez
pieczenia.
Pod koniec listopada 1979 r. przybyła do 
Czarnogóry delegacja polska pod prze
wodnictwem wiceministra kultury i sztuki 
dra Józefa Fajkowskiego, w skład której

wchodzili m.in. dyrektor naczelny PP PKZ 
dr inż. Tadeusz Polak i dyrektor Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków prof, dr Wojciech 
Kalinowski. Dnia 24 listopada nastąpiło 
w Kotorze otwarcie wystawy prac konser
watorskich prowadzonych przez polskich 
specjalistów oraz przekazanie dokumen
tacji stronie jugosłowiańskiej w formie 
daru. Aktu tego dokonał dr T. Polak, 
wręczając konserwatorowi S.R. Czarno
góry Lubomirowi Kapisodzie, pełnomoc
nikowi rządu ds. ratowania zabytków po 
trzęsieniu ziemi, efekt pracy polskiej ekipy

w Dobrocie (4 tomy dokumentacji opiso
wej, rysunkowej i fotograficznej). W trak
cie wizyty polskiej delegacji przeprowa
dzono rozmowy dotyczące dalszej współ
pracy w ratowaniu zabytków Czarnogóry. 
Omawiano m.in. sprawę ewentualnego po
wierzenia polskim konserwatorom odbu
dowy Budvy oraz pomocy przy organizo
waniu wydziału konserwacji zabytków 
przy uniwersytecie w Cetinje.

K rzysztof Nowiński

PROBLEM Y KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W W O J. JELENIOGÓRSKIM  I  LEGNICKIM 
— SY M POZJU M  KONSERWATORSKIE

W dniach 20—23 września 1979 r. odbyło się 
sympozjum objazdowe poświęcone proble
mom malarstwa ściennego, zorganizowa
nego przez Radę Artystyczną Sekcji 
Konserwacji ZPAP w Krakowie oraz wo
jewódzkich konserwatorów zabytków obu 
województw. Imprezę dedykowano pa

mięci prof. Józefa E. Dutkiewicza, kon
serwatora, historyka sztuki i artysty plasty
ka, założyciela i długoletniego dziekana 
Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki ASP 
w Krakowie. Dedykacja ta wiązała się 
z inicjatywą Profesora podjęcia prac kon
serwatorskich na Dolnym Śląsku przez

krakowskie środowisko konserwatorskie. 
Prace te są kontynuowane od wielu lat. 
Imprezę przygotowano starannie1; wy
kładnikiem tej staranności — obok spraw
nej organizacji — bał obszerna publikacja, 
zawierająca referaty problemowe oraz 
materiały i sprawozdania dotyczące pre
zentowanych prac2. W trakcie obrad, które 
odbyły się w Legnicy (w pierwszym dniu) 
oraz w Jeleniej Górze (w ostatnim) wy
głoszono referaty oraz prowadzono dysku
sję; stworzono również płaszczyznę do 
oficjalnych spotkań z gospodarzami tere
nu. Natomiast komunikaty i sprawozdania 
z prac referowane były w terenie, w czasie 
objazdu, nierzadko na rusztowaniach. 
Dawało to bezpośredni kontakt z zabytka
mi i ich problematyką oraz stwarzało 
możliwości prowadzenia roboczej dyskusji 
i wymiany doświadczeń. Prezentacje objęły 
prace przy malowidłach: w Świerzawie 
(referent Grażyna Korpal), w Tymowej 
(Maria Ostaszewska), Lubiechowej (M aria 
Roznerska), Grzybianach (Teresa Żur- 
kowska-Mastalerz i Tadeusz Stopka), 
Jaworze (Edward Kosakowski), Legnicy 
(Gizela Zborowska) i Siedlęcinie (M aria 
Jurecka-Sigmund). Zaprezentowano też 
sgraffita na kamienicach w Legnicy 
(Zbigniew Skupio), transfer sgraffita z zam
ku w Zagrodnie (Mieczysław Stec), wy
niki badań na zamku w Luboradzu (Teresa 
Żurkowska-Mastalerz i Tadeusz Stopka) 
oraz problemy kościołów zespołu klasztor
nego w Krzeszowie (Jadwiga Skibińska). 
Niejako poza programem uczestnicy zapoz
nali się z niedawno zakończonymi pracami 
konserwatorskimi przy malowidłach ścien
nych w Strzelnikach.
Niniejsza relacja pozwala tylko na skró
towe omówienie wybranych zespołów ma
lowideł i ich problematyki; materiały za
warte we wspomnianej publikacji dosta
tecznie uzupełnią przytoczone tu uwagi. 
Warto jednak zasygnalizować przede 
wszystkim odkrycia i efekty prac nie publi
kowanych, a takich — i to niemałej war
tości — zaprezentowano kilka. Raz jeszcze 
potwierdziła się konstatacja, poparta wie-

1 W  sk ład  K o m ite tu  O rgan izacyjn ego  sym p ozju m  
w ch od zili:  K rystyn a  B artn ik  z B S iD Z  w  Jeleniej  
G ó rze , Z d zisław  K u rzeja  —  W o jew ó d zk i K o n ser 
w a to r  Z a b y tk ó w  w  L eg n icy , M aria  O staszew sk a  ■—■ 
p rzew od n icząca  R a d y  A rtystyczn ej Sekcji K o n ser
wacji Z P A P  —  O dd zia ł K ra k ó w , M arian  P a c io 
rek —  z -ca  p rzew o d n iczą ceg o  R a d y  A rtystyczn ej  
Sekcji K on serw acji Z P A P  —  O d d zia ł K ra k ó w , 
Jadw iga S k ib iń sk a  —  W ojew ód zk i K o n serw a to r  
Z a b y tk ó w  w  Jeleniej G ó rze ; k om isarzem  sym p ozjum  
b y ł Iren eu sz P łuska.
2 Problemy konserwacji malowideł ściennych w wo
jewództwach jeleniogórskim i legnickim, D ysputy  
Konserwatorskie, 1, K ra k ó w  1979. R ecen zja  pub li
kacji za m ieszczo n a  z o sta ła  n a  str . 185

1. Litbiechowa, malowidła na sklepieniu prezbiterium, ok. pol. X V  w., w trakcie konserwacji 
(fot. ze zbiorów ZP A P  Kraków)
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2. Grzybiany, malowidło ze św. Krzysztofem na północnej ścianie prezbiterium, początek X VI u\, 
stan po konserwacji (fot. M. Paciorek)

loma powojennymi odkryciami na Śląsku, 
że gotyckie malowidła ścienne występo
wały (i zachowały się zapewne częściowo 
pod pobiałami) niemal w każdym średnio
wiecznym zabytku, co świadczy o aktyw
ności środowiska malarskiego na tym te
renie oraz inicjatyw fundacyjnych aż po 
okres reformacji.
Niewątpliwą rewelacją jest odkrycie w trzy
nastowiecznym kościele Św. Jana Chrzci
ciela w Świerzawie pięciu warstw malar
skich, z których druga (chronologicznie) 
zawiera przedstawienia figuralne (Chrystus 
na Majestacie, symbole ewangelistów, po
piersia proroków i Ojców Kościoła), 
zapewne jeszcze sięgające epoki romań
skiej. Zasoby malowideł gotyckich pomno
żyło odkrycie w Lubiechowej, gdzie w prez
biterium odsłonięto kilka wątków tema
tycznych : sceny ze Starego i Nowego Testa
mentu, postacie świętych, treści morali
zatorskie, Chrystus Sędzia, chóry anielskie. 
Malowidła z około połowy XV w. wskazują 
na udział co najmniej dwóch twórców, 
z których jeden operował bardziej schema
tycznym rysunkiem i plamami barwnymi, 
drugi zaś śmiałym konturem, przywodzą
cym na myśl reminiscencje malarstwa kali
graficznego, w którym, mimo pewnego 
prymitywizmu, trwają jeszcze dekoracyjne 
tendencje stylu „miękkiego” .
Ukończone, wieloletnie prace w Tymowej 
dają dobre pojęcie o wystroju wnętrza 
kościoła w początku XVI w., gdyż malo
widła odsłonięto i eksponowano na wszyst
kich ścianach. Szczególnie interesujące są 
malowane retabula ołtarzowe naśladujące 
tryptyki, wraz z imitacją snycerskich 
zwieńczeń. D o niemal pełnego uzupełnie
nia wyposażenia brak tylko znajdującego 
się tu niegdyś poliptyku3. Domniemanym 
autorem malowideł był „Balthasar 
Gelic(k)” w 1504 г., o czym świadczy 
odnaleziona sygnatura.
W kościele pofranciszkańskim w Jaworze 
odsłonięto kilka dużych kompozycji two
rzących rozbudowany ikonograficznie cykl 
Męki Pańskiej, typowy przykład nurtu 
dewocyjnego propagowanego przez zakony 
franciszkańskie, oparty na rozpowszech
nionych w ośrodkach monastycznych 
tekstach i ilustracjach kontemplacyjnych4. 
Malowidła pochodzą z pierwszej ćwierci 
XVI w. Wreszcie można było zapoznać 
się z ujawnionymi niedawno, a obecnie 
w pełni uczytelnionymi malowidłami 
w prezbiterium kościoła w Grzybianach. 
Sens kompozycyjny tych malowideł, po
chodzących z XVI w., obejmował duże 
przedstawienia — obrazy, dostosowane do 
architektonicznej artykulacji wnętrza.
W odosobnieniu pozostaje dekoracja 
tzw. Zielonej Komnaty na wieży św. Jad
wigi na zamku legnickim. Bogata wić 
roślinna ujmuje tu postacie bohaterów 
przeszłości, poczynając od antyku, co 
przenosi nas w sferę świeckiej, dworskiej 
tematyki. Z okresu nowożytnego zaprezen
towano wyniki badań w zamku w Lubo- 
radzu (stropy, malowidła, sgraffita, sztu
katerie).
Konfrontacje prac ujawniły różne odmiany 
aranżacji konserwatorskiej. W Świerzawie, 
w kościele nie użytkowanym na cele kultu,

3 O b ecn ie  o łta rz  g łó w n y  k o śc io ła  parafia ln ego  
w  Ż e lich o w ie , w o j. tarn ow sk ie.
4 P o r . a n a lo g iczn ie  sk o m p o n o w a n ą  scen ę N u rzan ia  
C h rystusa  przy  przejściu  C edronu z  m in iaturą  
X L I  ręk o p isu  zw . Rozmyślanami dominikańskimi 
w  b ib lio tec e  k la szto ru  K a rm elita n ek  B osych  w  K ra
k o w ie , rkps nr 287. P atrz Rozmyślania dominikań
skie, t . I, w yd. K . G ó rsk i, W . K u raszk iew icz, 
Z . R o z a n o w , T . D o b rzen ieck i, W rocław — W arsza
w a — K ra k ó w  1964, s . 83 .

istnieje dogodna sposobność najbardziej 
powściągliwych form ingerencji w relikto- 
wo zachowane, wyjątkowo cenne malowid
ła. Gdzie indziej zaprezentowano aran
żacje oscylujące między ograniczonymi 
formami uczytelnienia (Tymowa), poprzez 
zabiegi o znacznej ingerencji (scalenie 
z całkowitym „wygubieniem” śladów po 
późniejszych nasiekach — Lubiechowa), 
aż po konserwację nie wolną od znacznego 
stopnia rekonstrukcji (Grzybiany). Jak 
zawsze, indywidualne uwarunkowania sta
nęły u podstaw takich czy innych roz
strzygnięć (np. względy użytkowe wnętrz), 
ale także zaangażowanie, poglądy, wyczu
cie artystyczne wykonawców, a niekiedy 
stopień ich wiedzy z historii sztuki oraz 
wybór koncepcji i wyniki konserwacji, 
mimo wpływów czynników zewnętrznych, 
są zawsze pochodne od zajęcia takiej 
czy innej postawy, a także od możliwości 
konserwatora.
W dyskusji, jaka rozwinęła się w Jeleniej 
Górze, te właśnie sprawy wysunęły się 
na plan pierwszy. Dobrym tłem dla rozwa
żań był referat doc. W. Zalewskiego, za
rysowujący próbę systematyki powojen
nych zmian tendencji konserwatorskich 
i ich odzwierciedlenia w praktyce. Poru
szono też wiele spraw szczegółowych, 
m.in. nieodwracalnych zmian barwników,

czego wynikiem są wątpliwości co do pra
widłowości scaleń kolorystycznych (np. wo
bec sczerniałych minii Chrystus w „czar
nym” płaszczu) i zakłócenia symboliki 
barw. Wskazano też na „granicę ryzyka” 
przy dużej ingerencji konserwatorskiej 
(Grzybiany) bądź chwiejność: z jednej stro
ny daleko idące scalenia, z drugiej rezygna
cja z jakiejkowiek rekonstrukcji (Lubie
chowa). Były głosy podkreślające czynnik 
współautorstwa konserwatora-plastyka 
w kreowaniu dzieła sztuki w rozumieniu 
twórczym, ale zawsze podkreślano koniecz
ność wszechstronnych konsultacji, przede 
wszystkim z historykami sztuki. Z krań
cowo innego punktu widzenia wyrażono 
postulat najwyższej ostrożności przy po
dejmowaniu decyzji odsłonięcia malowi
deł. Niewątpliwie na Śląsku istnieją wielkie 
perspektywy dalszych odkryć, ale możli
wości realizacyjne są skromne; alarmujący 
jest stan dziesiątków budowli i wystrojów, 
które trzeba ratować (np. zamek w Lubo- 
radzu). Konieczny jest instruktaż dla 
użytkowników, by zapobiec bezmyślnemu 
powstawaniu szkód (problem przekuć 
instalacyjnych). Przestrzec też należy przed 
„spontaniczną” działalnością — „pójścia 
za ciosem” , jak  to nazwano w dyskusji 
mówiąc o rekonstrukcjach; zachodzą 
później wątpliwości, gdzie kończy się
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3. Zagrodno, fragment sgraffito z personifikacją Sprawiedliwości, druga połowa X V I w., stan
przed dokonaniem transferu (fot. M . Stec)

Podsumowanie wyników sympozjum, cze
mu dałem wyraz przewodnicząc obradom 
w Jeleniej Górze, ujmuję w następujących 
punktach :
1. Bezpośrednim wysiłkom konserwatorów 
zawdzięczamy zarówno przedłużenie eg
zystencji zabytków, jak  też odkrycia, 
których następstwem jest postęp wiedzy
0 dziejach sztuki. Rysuje się to wyraziście 
właśnie na Śląsku i w omawianej dziedzinie. 
W wyniku prac polskich konserwatorów 
zmienił się i wzbogacił obraz sztuki śred
niowiecznej tej prowincji.
2. Ranga zabytków w kulturze naszego 
kraju zobowiązuje do szczególnej odpo
wiedzialności. Dlatego nigdy nie za wiele 
dyskusji na temat metod i form działania, 
postaw teoretycznych i ich praktycznego 
stosowania w konkretnych przypadkach. 
Decyzje o losach zabytków muszą być 
poprzedzone wszechstronnymi rozważa
niami naukowymi podejmowanymi przy 
udziale wszystkich zaangażowanych dys
cyplin; przed historią sztuki stoi ponadto 
zadanie podsumowania i systematycznego 
opracowania wyników prac.
3. Nie pierwszy raz dostrzec można, jeśli 
nie brak doktryny konserwatorskiej, to 
jej szybkie przemijanie i dezaktualizację, 
co stwierdzić można z perspektywy czasu, 
zwłaszcza gdy raz po raz poddawać m u
simy rewizji własne poglądy sprzed lat
1 oparte na nich rezultaty. Podstawą zawsze 
aktualnej „doktryny” będzie świadomość 
wartości obiektu będącego przedmiotem 
zabiegów, uzyskiwana poprzez analizę 
i ocenę opartą na kryteriach naukowych. 
Dla omawianego tematu wchodzą w grę 
takie czynniki, jak wartość artystyczna, 
autorstwo, czas powstania (lub konkretna 
data stanowić mogąca przysłowiowy „k a 
mień milowy” odniesień), miejsce w kręgu 
artystycznym (np. prekursorstwo), rzad-

5 W . Z a l e w s k i ,  Problem y estetyczne konser
wacji malarstwa ściennego. Zakres i m etody działania, 
[w :] Problemy konserwacji . . . ,  o p . c it . ,  s . 29.

autentyk, a gdzie zaczyna efekt współ
czesnej interwencji. Wreszcie sprawa aran
żacji konserwatorskich całych wnętrz, 
w których odsłonięto malowidła; nie są 
one bowiem wyizolowane z otaczającej 
przestrzeni. Problem ten ilustrują dobitnie 
wnętrza Tymowej i Grzybian, gdzie po
jawiły się bądź nowe, nie dostosowane ele
menty wyposażenia, bądź resztki dawnych 
pozostawiono bez ingerencji. Dopełnieniem 
kompleksowej aranżacji winno być wreszcie 
odpowiednie oświetlenie.
Osobnym torem potoczyła się dyskusja 
o sgraffitach. Poruszono problemy metod 
ratowania zabytków przed stałym zagro
żeniem wodami opadowymi. Dotyczy to 
zarówno obiektów dotąd nie konserwo
wanych, jak  też i poddanych konserwacji 
przed kilku laty, gdzie już wystąpiły nowe 
zniszczenia. Postulowano również podej
mowanie w większym stopniu transferów, 
co wydaje się koniecznością wobec szyb
kiego postępu zniszczeń.
Ostatecznie raz jeszcze podkreślona została 
sprawa „kultury plastycznej autorów kon
serwacji” , gdyż, jak wskazano na sformu
łowanie w referacie doc. W. Zalewskiego,
„nie zawsze rozważania teoretyczne idą 
w parze z realizacjami konserwatorskimi, 4. Uczestnicy sympozjum konserwatorskiego w trakcie roboczej dyskusji w kościele w Lubiecho-
które byłyby ich praktycznym odbiciem"5. wej (fot. M. Paciorek)
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kość występowania, wymowa treści (np. 
unikatowa ikonografia), oryginalna tech
nika itd. Wyniki takiej analizy wskażą 
właściwą drogę postępowania i będziemy 
spokojniejsi, że np. zrealizowana daleko 
posunięta rekonstrukcja kilku luźnych 
scen o powtarzalnej ikonografii w Grzy-

bianach, gdzie uzyskano dydaktyczny efekt 
odtworzenia systemu dekoracji średnio
wiecznego wnętrza, była dopuszczalna 
i pod jakimi warunkami, podczas gdy 
np. w Lubiechowej należało „odłożyć pę
dzel” od dobitniejszego uczytelniania ma
lowideł o rzadkiej, skomplikowanej i nie

dość uprzednio zinterpretowanej ikono
grafii, a w Świerzawie potraktować relikty 
romańskie z „archeologiczną” drobiazgo- 
wością i „aptekarską” ostrożnością.

Marian Kornecki

II NARADA GRUPY ROBOCZEJ KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH DS. KONSERWACJI ZABYTKÓW HISTORII, KULTURY 
I MUZEALIÓW

W dniach 10—16 października 1979 r. 
odbyło się w Sofii oraz na terenie kilku 
miejscowości Bułgarii posiedzenie Grupy 
Roboczej. W obradach wzięły udział de
legacje: Ludowej Republiki Bułgarii, Wę
gierskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej, Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej, Związku Socja
listycznych Republik Radzieckich, Cze
chosłowackiej Republiki Socjalistycznej. 
Obradom przewodniczył architekt Iwan 
Nikołow, przewodniczący delegacji buł
garskiej, który wygłosił referat o ochronie 
zabytków w Ludowej Republice Bułgarii. 
Sprawozdanie z działalności w latach 
1978—1979 złożył sekretarz generalny 
Grupy — dr Tadeusz Polak. Sprawozdania 
złożyły także poszczególne delegacje, przed

stawiając również główne założenia pla
nów działalności na lata 1980— 1985. 
Szczególne zainteresowanie wzbudził refe
rat radzieckiej delegacji o doświadczeniach 
w weryfikowaniu kwalifikacji konserwa
torów w ZSRR (patrz komunikat w niniej
szym numerze na s. 169). Zgromadzeni 
przedyskutowali i przyjęli statut sekretarza 
generalnego Grupy i Sekretariatu. W trak
cie dyskusji uczestnicy ocenili także wy
tyczne do planu pracy Grupy na lata 
1980— 1985, pozostawiając jego zatwier
dzenie na spotkanie, które odbędzie się na 
Węgrzech w 1980 r. Przyjęto zapropono
wany przez gospodarzy projekt emblematu 
Grupy, który ma być wprowadzony do 
legitymacji członków, korespondencji itp. 
W dniach 12— 14 października odbył się

objazd na trasie Rylski Monastyr, Samo- 
kow, Plowdiw, Kazanłyk i Szipka. 
Szczególne zainteresowanie wzbudziły sze
roko zakrojone, w dużym stopniu zreali
zowane prace nad rewaloryzacją Plowdiwu. 
Zwiedzono tu wiele zabytkowych domów 
zaadaptowanych na cele ekspozycyjne 
i rekreacyjne oraz dwa amfiteatry pocho
dzące z okresu rzymskiego i wykopaliska 
w rejonie jednej z centralnych ulic dawnego, 
rzymskiego miasta.
Sprawna organizacja całego spotkania 
i serdeczna atmosfera, którą stworzyli 
gospodarze podniosła znacznie atrakcyj
ność obrad oraz objazdu.

Lech Krzyżanowski

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

W dniu 21 listopada 1979 r. odbyło się 
w Warszawie posiedzenie plenarne Zarzą
du Głównego TOnZ, na którym omówione 
zostały plany pracy i plany finansowe 
Towarzystwa na rok 1980 oraz ustalono 
zasady wyboru delegatów na I Zwyczajne 
Walne Zebranie Delegatów, mające odbyć 
się w kwietniu 1980 r.
Ze spraw bieżących podniesiono wystą
pienie Oddziału Warszawskiego TOnZ 
do Generalnego Konserwatora Zabytków, 
donoszące o rozpoczęciu budowy 11-kon- 
dygnacyjnego wieżowca dla „Chemadexu” 
w zabytkowym kwartale Warszawy przy 
zbiegu ulic Nowogrodzkiej i Emilii Plater. 
Prace te podjęte zostały bez uzgodnień 
z Konserwatorem Zabytków M.St. W ar
szawy i stanowią kolejną, nie przemyślaną 
próbę zakłócenia kształtu urbanistycznego 
zabytkowego rejonu. Interwencja winna 
być skierowana do prezydenta miasta i za
wierać wnioski idące w kierunku zaniecha
nia budowy oraz zrewidowania dokumen
tacji, z przypomnieniem, że miejsce, na 
którym zlokalizowany został wieżowiec, 
podlega ochronie konserwatorskiej, 
Poruszono także sprawę zabudowy terenu 
dawnej fabryki walcowni metali przy ul. 
Żelaznej 49, stanowiącego — wraz z bu
dynkami — najstarszy obiekt zabytkowy 
budownictwa przemysłowego, związany 
z historią miasta i historią klasy robotni
czej. Rozważano możliwość utworzenia 
w budynku walcowni oddziału Muzeum 
Techniki w Warszawie. Z kolei w związku 
z prowadzonymi pracami konserwatorski
mi na Cmentarzu Powązkowskim — 
stwierdzono potrzebę zainteresowania się

problemem pielęgnacji i ochrony drzewo
stanu na cmentarzu przez organizacje 
działające w zakresie ochrony przyrody 
i Zarząd cmentarza. Omówiono również 
formę interwencji w sprawie nadmiernego 
zagęszczania zabudowy w zabytkowej 
części Żoliborza.
Dnia 17 grudnia 1979 r. odbyło się w R a
dziejowicach pod Warszawą posiedzenie 
Zarządu Głównego TOnZ z udziałem 
Głównej Komisji Rewizyjnej i przedsta
wicielami poszczególnych oddziałów To
warzystwa z całej Polski.
Przewodniczący Zarządu Głównego 
TOnZ — prof, dr Wiktor Zin podkreślił 
sprzyjającą atmosferę dla idei ochrony 
zabytków w naszym kraju. Poinformował 
zebranych o podjętych w ostatnim czasie 
decyzjach i uchwałach na najwyższym 
szczeblu, jak  np. w sprawie zorganizowa
nia obchodów 400-lecia Zamościa, po
wołania Społecznego Komitetu Odnowy 
Krakowa z przewodniczącym Rady Pań
stwa na czele, powołania Międzyresortowej 
Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespo
łów Staromiejskich, która wytypowała 
ok. 30 miast (w tym m.in. Cieszyn, Lublin, 
Przemyśl, Toruń, Białą Podlaską, Sław
ków) do przeprowadzenia w nich w pierw
szej kolejności prac rewaloryzacyjnych. 
N a życzenie Sejmowej Komisji Kultury 
i Sztuki kilkakrotnie referowany był stan 
i potrzeby w dziedzinie ochrony i konser
wacji zabytków. Kierownictwo Minister
stwa Kultury i Sztuki dąży do powołania 
Krajowego Funduszu Ochrony Dóbr Kul
tury, co mogłoby się przyczynić do zgro
madzenia większych środków finanso

wych. Wydano akty prawne umożliwiające 
utworzenie terenowych funduszy ochrony 
dóbr kultury. Jedno z posiedzeń Prezydium 
Frontu Jedności Narodu w 1979 r. poświę
cone zostało sprawom ochrony zabytko
wych parków i cmentarzy. Bardzo istotne 
było wydanie aktu prawnego przez Mi
nisterstwo Kultury i Sztuki dotyczące 
przyznawania tytułu „mistrza rzemiosła 
artystycznego” , ważne zwłaszcza dla za
chęty w podejmowaniu ginących już za
wodów, kształcenia i doskonalenia kadr 
w tym zakresie. W ramach najbliższego 
planu 5-letniego 150 tys. mieszkań w sta
rych zasobach istniejącej zabudowy histo
rycznej miast ma być poddanych rewalo
ryzacji i oddanych do użytku społe
czeństwa.
Podkreślając, że działalność społeczna 
winna mieć coraz szerszy zakres i stanowić 
ważny element realizacji programu ochro
ny zabytków w skali całego kraju, prof, dr 
Wiktor Zin wskazał na kilka niezbędnych 
kierunków działania Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami:
— współpraca z wojewódzkimi konserwa
torami zabytków;
— podjęcie w każdym województwie, 
a dalej w gminie — przy wykorzystaniu te
renowych funduszy — inicjatywy ochrony 
i konserwacji przynajmniej jednego obiektu 
zabytkowego ;
— współdziałanie z instytucjami i orga
nizacjami młodzieżowymi oraz tymi, które 
są lub mogą się stać naszymi sojusznika
mi (np. władze szkolne, ZHP, PTTK itp.). 
Następnie prof, dr Wiktor Zin udekorował 
wyróżniających się działaczy TOnZ Od
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