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Od Redakcji

O becny numer ,.O chrony Zabytków " ma szczególny charakter. Zaw iera bowiem  
m ateria iy przedstawione na sesji naukowo-konserwatorskiej pt. „R estytucja Zam 
ku Królewskiego w W arszaw ie", zorganizowanej w dn iach 2 -4  września 1986 r. 
przez Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków w ram ach  
obchodów XXXV-lecia jego  działa lności. Była to pierwsza sesja pośw ięcona te 
mu tem atow i, a le zapewne nie ostatnia, bo d la polskich konserwatorów zabytków  
sprawa Zamku jes t nader ważna.
Poświęcajgc cały numer „ O chrony Zabytków " problem atyce restytucji Zamku Kró
lewskiego — największego  i najtrudn ie jszego zadania zrealizowanego przez 
PP PKZ — Redakcja p ragn ie  wyrazić swoje uznanie d la  dokonań Jubila ta.
W numerze tym Czytelnik znajdzie prezentację zarówno zagadnień odnoszących  
się do symboliki narodow ej, która zawsze jest przecież istotnym elem entem  (by 
nie pow iedzieć — motorem) dzia łań w Polsce, ja k  i rozważania na tem at kryte
riów w artościowania i w eryfikowania postaw wobec dzia łań konserwatorskich. 
Zawiera on także ocenę tych dzia łań, kunsztu technicznego, artystycznego i kon
serwatorskiego, który byl nieodzowny w rea lizac ji tego narodowego dzieła. A u
torzy s taw ia ją  również w ie le pytań, na które — jak do tąd — n ikt n ie odpow ie
dział.
Prezentowany numer „O ch rony  Zabytków " zawiera wszystkie referaty przed
stawione w czasie sesji. Po raz pierwszy glos zabra li ci, którzy ba ta lię  o Za
mek w ygrali, a za swą pracę zyskali słowa uznania. Próba oceny tego dzie ła  
jest oczywiście ograniczona zasobem wiedzy, jak im  dzis ia j dysponujemy. M ożna  
jednak wyrazić nadzieję, że w przyszłości będzie jeszcze okazja do tego, aby do  
tem atu powrócić.
W  poruszanej przez autorów  problem atyce dom inu ją  zagadn ien ia  techniczne  
i konserwatorskie. N ie zabrakło  jednak m iejsca na pod jęc ie  próby określenia  
ro li Zamku w św iadomości Polaków w okresie zaborów i w Polsce n iepod le 
głej.
W ie lk i dorobek dz ia łań konserwatorskich poddany został pog łęb ione j ana liz ie . 
Czas, ja k i up łyną ł od momentu zakończenia tych dzia łań, pozw olił na krytyczną 
ocenę przyjętych koncepcji i zastosowanych rozwiązań. N iektóre z nich już dz i
s ia j budzą pewne zastrzeżenia. Podkreślano je  również w czasie dyskusji, w któ
rej g łos zabra ło  17 osób. Dyskutanci przedstaw ili swoje poglądy na tem at per
cepcji wnętrz zamkowych, zakresu i w iarygodności in fo rm acji przekazywanych 
zwiedzającym przez przewodników, jakości i treści film ów  wyświetlanych gościom. 
W trakcie  dyskusji k ilkakro tn ie  poruszano sprawę braku in fo rm acji o twórcach  
tego w ie lk iego dzieła, jak im  jest restytucja Zamku Królewskiego, o ludziach, 
dzięki którym to  narodowe zamierzenie zostało zrealizowane. Wskazywano na 
potrzebę opub likow an ia  dokum entów  z prac konserwatorskich — zarówno rapo r
tu O byw atelskiego Kom itetu O dbudow y Zamku Królewskiego, ja k  i pro toko łów  
Komisji A rchitektoniczno-Konserwatorskiej. Także sprawozdanie z restytucji Zamku  
Królewskiego — zdaniem dyskutantów — czeka na wydawcę. Ten w ie lk i i zasz
czytny obow iązek spoczywa na Radzie Zamku.
W dyskusji pod ję to  również już wcześniej zgłaszany postu la t umieszczenia ta b li
cy na murach Zamku, która nam i potomnym będzie przypom inała okoliczności 
jego  restytucji i przywoła nazwiska in ic ja to rów  oraz realizatorów  tego zadania .

* * ♦

Num er „O chrony Zabytków” , który oddajem y do rąk Czytelników, Redakcja de 
dykuje tym wszystkim, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia dążeń m ilionów  
Polaków w kraju i za g ran icą  — do restytucji Zamku Królewskiego w W arsza
wie.
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