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szone о 50°/о w spółczynniki bezpieczeństw a dla koszar i szpitali, gdzie m ieszczą się
zorganizowane siły, zdolne do podjęcia pierwszych prac ratowniczych.
Uspokajające przewidywania, podzielane przez rzeczoznaw ców japońskich, nie
mogą Wszakże przesłonić przygnębiającej w ym ow y przytoczonych danych. Zabyt
kom i muzeom Skopje niezbędna jest szybka i w szechstronna pomoc. Muzeom naj
potrzebniejsze są baraki, gdzie uratowany m ateriał m uzealny można by złożyć
w m iejscu suchym i zabezpieczonym przed deszczem, chłodem i śniegiem . Podobnie
przedstaw ia się spraw a z zabytkami nieruchom ym i; należałoby" stw orzyć w ielką
pracownię konserwatorską dla ich częściow ej rekonstrukcji. Centralne władze
FRL Jugosław ii i władze lokalne oczekują również i w tej dziedzinie pomocy. Na
apel o ratow anie kulturalnego dziedzictwa Skopje odpowiedzą najtężsi przedsta
w iciele konserw atorstw a światowego. N ależy się spodziewać, że nie zabraknie wśród
nich specjalistów z posiadającej bogate doświadczenia w odbudowie własnego kraju
Polski, którą z narodami Jugosławii łączą w ięzy tradycyjnej i bliskiej przyjaźni.
Na podstawie: Skopje u rusevinama (Skopje w ruinach). „Vijesti Muzealaca
i Konzervatora H rvatske” XII (1963) z. 5 s. 131—138; La leçon de Skopje: le béton
-armé résiste aux séismes. „Communiqué de presse UNESCO” nir 2417, Paryż
4 październik 1963 r.
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WSPOMNIENIA POŚMIERTNE
D nia 21 grudnia 1963 r. zmarł tragicznie w w ieku lat siedem dziesiąt jeden
w W arszawie Józef Kołodziejczyk, nestor turystyki polskiej zasłużony działacz
PTK, a następnie PTTK, organizator m uzeów regionalnych i społecznej opieki nad
zabytkam i. Urodzony 15 lipca 1892 r. w Warszawie, tam że ukończył polskie gim 
nazjum M. Rychłowskiego, a po 1911 r. podjął studia na U niw ersytecie Jagielloń
skim w Krakowie. Od 1915 r. rozpoczął zawód nauczycielski, ucząc przyrody i geo
grafii w szkołach warszawskich. Jednocześnie od 1919 aż do 1947 r. (z przerwą
okupacyjną) pełnił obowiązki radcy do spraw ośw iaty dla dorosłych w M inister
stw ie Oświaty. Mimo przejścia na zasłużoną em eryturę z zaszczytnym tytułem ho
norow ego członka PTTK, pozostał nadal w jego Zarządzie Głównym, pracując do
ostatka w um iłowanej dziedzinie ochrony przyrody i opieki nad zabytkami. Józef
Kołodziejczyk od w czesnych lat w szedł w krąg działalności Aleksandra Janowskie
go, jednego z naj czynniej szych organizatorów i popularyzatorów krajoznawstwa
polskiego w okresie poprzedzającym pierw szą w ojnę św iatow ą. Uczeń i w yznawca
Janowskiego oraz bliski współpracownik tw órców i działaczy d. PTK — Wiszmickiego, Thugutta, Matlakowskiego', Chętnika, Szczawińskiego, Trojanowskiego,
Szpadkowskiego Szelążka i Łn., oddał się bez reszty um iłow anej idei, stając się
godnym kontynuatorem zaszczytnych tradycji krajoznaw stw a polskiego, sięgających
Glogera i Kolberga. Pozostawił po sobie liczne artykuły i przewodniki, z których
w ym ienić należy m. in. przewodniki po Suwalszezyźnie, pojezierzu Brodnickim,
po W arszawie (najlepszy z wydanych przed 1939 r.) i opracowany na pilne zamó
w ienie społeczne pierwszych lat powojennych przewodnik рю okolicach W arszawy
U m iłow anie piękna ojczystego kraju łączył Józef Kołodziejczyk z czynnym zain
teresowaniem zabytkam i przeszłości. W niezliczonych wędrówkach рк> kraju szerzył
zrozumienie w artości ii potrzeby ochrony zabytków, z których w iele zawdzięcza Mu
ocalenie i w ciągnięcie do rejestrów konserwatorskich. Był zarazem twórcą i orga
nizatorem licznych m uzeów i zbiorów regionalno-krajoznawczych, z których w y 
starczy w ym ienić muzeum kujawskie w e W łocławku, budowle Orawskie, Zubrzyce,
Moniaków, Chętnikowski Nowogród, K rawczykow ską Warkę i Świebodzin. Szcze
gólnie doniosłe znaczenie m iała działalność Józefa Kołodziejczyka w zakresie orga
nizowania społecznej opieki nad zabytkam i. U m iłowaniem przeszłości i oddaniem
pięknej i mądrej pracy ochroniarskiej przepoił liczne rzesze rozsianych рю całej
Polsce społecznych opiekunów zabytków, którzy stali się w iernym i i czynnymi
sojusznikam i służby konserwatorskiej. W yrazem uznania zasług Józefa Kołodziej
czyka były liczne odznaczenia: Order Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż
Zasługi, honorowa Odznaka d. PTK i Złota — PTTK. becz oprócz wyróżnień
oficjalnych nie m niejszą nagrodą była powszechna sym patia i uznanie dla Jego za
pału, uczciwości i skromności ze strony Wszystkich, którzy się z Nim zetknęli
i szczery żal towarzyszący Jego odejściu. Odszedł pozostawiając sw ym życiem godny
naśladowania wzór niestrudzonego działacza, a wraz z Nim ubyła jedna z charakte
rystycznych postaci Warszawy. Zasługi Józefa Kołodziejczyka w diziele ochrony
pom ników kultury narodowej zapewniają Mu zaszczytne m iejsce w kronikach pol
skiej opieki nad zabytkami.
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