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Od r. 1951 był M. Słonecki komisarzem w ystaw y dzieła Wita Stwosza z ram ie
nia dyrekcji Zbiorów Sztuki na Wawelu. Był również jednym z inicjatorów założe
nia w r. 1951 Przedsiębiorstwa P aństw ow ego Pracownie Konserwacji Zabytków
w Krakow ie, gdzie pełnił funkcję Głównego Konserwatora i kierownika pracowni,
a potem konsultanta do ostatnich lat sw ego życia.
1.X.1947 rozpoczął M. Słonecki pracę w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych (następnie
A kadem ii Sztuk Pięknych) w Krakowie, jako w ykładowca kontraktowy konserwacji
zabytków. 13.XII.1954 otrzymał tytuł zastępcy profesora, 26.IV.1956 przyznała Mu
Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla P racow ników N auki tytu ł naukowy profe
sora nadzwyczajnego, zaś dnia 27.III.1958 tytuł profesora zwyczajnego. 30.IX.1961
przeszedł .prof. M. Słonecki na em eryturę.
Marian Słonecki przez szereg lat pełnił funkcję kierow nika Katedry Konserwacji Ma
low ideł Sztalugow ych na Wydziale, a następnie Studium Konserwacji D zieł Sztuki
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był członkiem szeregu kom isji m inisterial
nych, m. in. od r. 1954 Rady Muzealnej, od 1955 — Centralnej Kom isji K w alifikacyj
nej dla Pracow ników Nauki; b ył również członkiem Związku Polskich A rtystów
P lastyków . W naszym kwartalniku ogłosił prof. Marian Słonecki dwie prace: w r.
1949 (nr 1) Konserwacja ołtarza Mariackiego Stw osza i w 1954 (nr 1/24) Konserwacja
polichrom ii Jana Matejki w kościele Mariackim w Krakowie.
W osobie prof. Mariana Słoneckiego utraciliśm y jednego z najbardziej zasłużonych
polskich konserw atorów -praktyków i pedagogów.
W ł a d y s ł a w Slesiń sk i

Dnia 14 października 1969 roku zmarł w W arszawie mgr inż. Feliks Kanclerz. Pełna
energii i ruchliwa Jego postać znana była powszechnie wśród tych, którym nie
obca jest zarówno ochrona zabytków — zwłaszcza architektury, jak i społeczna opie
ka nad nimi.
Za sw oją działalność zawodową i społeczną odznaczony zastał Krzyżem K awalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym , Srebrnym i Brązow ym Krzyżem Zasługi, Me
dalem D ziesięciolecia, M edalem za Zasługi dla Obronności Kraju; M inisterstwo K ul
tury i iSztuki nadało Mu odznaczenie Przodownika Pracy i Złotą Odznakę Opiekuna
Zabytków a P olskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze sw oją Złotą Odznakę
oraz wyróżniło M edalem im. A. Janowskiego za zasługi w krzewieniu krajoznaw
stwa.
Urodzony 11 listopada 1908 roku, był w ychow ankiem gimnazjum Reya w War
szawie, a następnie odbywał studia na W ydziale A rchitektury Politechniki War
szawskiej zakończone w 1939 r. Prace w zakresie ochrony zabytków rozpoczął w
marcu 1945 roku, kiedy trw ały jeszcze działania wojenne; początkowo w Biurze
Odbudowy Stolicy a następnie w Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy, skąd w 1950
roku przeszedł do centrali służby konserwatorskiej w M inisterstw ie Kultury i Sztuki,
gdzie zajmował stanowisko naczelnika wydziału. Przez szereg lat był również w ykła
dowcą Technikum Budowlanego w W arszawie.
Rzutki i pełen inwencji, nie przestawał pracować z zakończeniem godzin służbo
wych. Przedłużeniem zawodowych czynności architekta-konserwatora była dla F e
liksa Kanclerza społeczna działalność głów nie w Polskim Towarzystwie Turystycz
no-Krajoznawczym, a zwłaszcza jego Społecznej Kom isji Opieki nad Zabytkami.
Przez lat piętnaście był jej n ie tylko wiceprzewodniczącym , ale i duszą; Jego wkład
na tym odcinku służby zabytkom osiągnął rangę niemal historyczną. W życiu i pra
cy dla zabytków często m ierzył sw e siły na zamiary, nie zamiar w edług sił.
Żywiołowy, gotów do poświęceń usiłow ał zaw sze i w szędzie o umiłowanych przez siebie zabytkach m ówić i pisać. Ideę ich ochrony popularyzował z równą pasją w sto-
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licy, jak i na zapadłej wsi; chętnie rozprawiał o niej w urzędzie, warsztacie archi
tekta, szkole, w św ietlicy czy domu kultury. Dla zabytków znajdował czas i m iej
sce na szeregu zebraniach i zjazdach, na naradach, kursach i konferencjach; zna
m ienne jest Jego w ystąpienie w sprawie zabytków na Kongresie Kultury Polskiej.
Poza trudnymi do podsumowania osiągnięciam i w szarej pracy codziennej, poza
opracowaniem szeregu projektów robót konserwatorskich, poza wypracowaniem form
organizacyjnych społecznej opieki nad zabytkami i zmobilizowaniem rzeszy opie
kunów, poza gronem uczniów z dyplom em technika budowlanego szkoły średniej,
Feliks Kanclerz posiada na sw ym koncie sporo drukowanych publikacji o wartości
•nie tylko popularyzatorskiej, ale i naukowej. O zabytkach zaczął pisać w roku 1947
na łamach krajoznawczej „Ziemi” przypom nieniem zabudowy średniowiecznej War
szawy; później prace Jego kilkakrotnie zamieszczało „Miasto”, „Stolica”, a cenne
Sgraffito geometryczne w Polsce zam ieścił „Biuletyn Historii Sztuki” (1963). N aj
więcej jednak pisał dla „Ochrony Zabytków ” — w artykułach Jego został omówiony
Zamek w Baranowie 1(1949). Prace konserwatorskie przy w ieży katowskiej w Bieczu
(1953), D rewniane detale architektoniczne pałacyku Lubomirskich w Rzeszowie (1953),
Realizacja Uchwały Rady M inistrów z 1960 r. o zagospodarowaniu obiektów zabytko
w ych (1962). W „Ochronie Zabytków” znalazło się także om ów ienie kilku pozycji
bibliograficznych w języku rosyjskim : Tipainis’a G osudarstwiennyi muzej krestanskogo Łatwi X V II—X IX w. (1957), Gniadowskego Wosta.now lenija pamjatnikow ar
chitektury Rostowiskiego Kreml ja (1956) i Kacer’a Białorusskaja architektura (1957).
Feliks Kanclerz na trw ałe zapisał się w sprawie ochrony zabytków choć odszedł
na zawsze nie ukończywszy jeszcze rozpoczętych wielokierunkow ych prac.
■Na cmentarzu komunalnym na Powązkach, oprócz rodziny i przyjaciół, żegnali Zmar
łego liczni współpracownicy zawodowego warsztatu oraz działalności społecznej;
żegnali znajomi z całej Polski. Nad trumną wspom inali zasługi Zmarłego i Jego ży
ciow y dorobek Piotr Gajewski w im ieniu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra
joznawczego, prof, dr Jan (Zachwatowicz reprezentujący Stowarzyszenie Architektów
RP, mgr M ieczysław iPtaśnik Dyrektor Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków Mi
nisterstwa K ultury i Sztuki oraz dr Wiktor Medwecki, senior licznej już kadry spo
łecznych opiekunów zabytków.
Cześć Jego pamięci!
Stanisław Szymański
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