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specjalne przyznane ks. Francisz
kowi Korale ■
— proboszczowi para
fii w Złotej k. Czchowa (woj. tar
nowskie) — za całkow ite odnow ie
nie sum ptem parafii drewnianego
kościoła parafialnego z 1649 r. oraz
dwóch obiektów budownictwa pow
stałych przed 1920 r. Prace w yko
nane zostały w edług wskazań dr
Hanny Pieńkow skiej, ówczesnego
wojew ództw a konserwatora zabyt
ków w Krakowie. Na podkreślenie
zasługuje w ybitnie społeczna posta
w a księdza, którego inicjatyw ie pa
rafia zawdzięcza: urządzenie izby
muzealnej z gablotam i w pom iesz
czeniach dzwonnicy, estetyczny w y 
gląd cm entarza oraz wybudowanie
dwóch przystanków autobusowych,
dbanie o ład i porządek w obejś
ciach całej w śi. W 1974 r. ks. F.
Karta otrzymał od W ojewódzkiej
Rady Narodowej nagrodę „za za
sługi w dziedzinie szerzenia kultury
w swoim środowisku”.
Marian Paździor

7. Rogi, pałac, widok ogólny (fot. G. Solecki)

ZJAZD KONSERWATORÓW KRAJOWYCH REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC W KILONII
Tegoroczny zjazd konserwatorów
krajowych RFN odbył się w dniach
13—16 czerw ca 1983 r. w Kilonid
i był organizowany przez tutejszy
urząd konserwatorski (Szlezw ik-H o
lsztyn). Głównym tem atem zjazdu
był problem przyszłego kierunku
rozwoju
ochrony dóbr kultury.
W prowadzający referat pt. Wohin
steuert die D en km alpflege? w ygłosił
dr Hartwig Beseler, konserwator
krajowy
Szlezw ika-H olsztynu
i
przewodniczący Stow arzyszenia Kon
serwatorów Krajowych RFN. G łów 
ny nacisk w referacie położanlo na
sprawy społecznej akceptacji przed
sięw zięć konserwatorskich -oraz na
problem y prawidłowego zagospoda
rowania obiektów zabytkowych.
Zgodnie -z tradycją, drugi dzień zjaz
du po-święc-ony był problemom kon
serwatorskim w tutejszym regio
nie, który połączono ze zw iedza
niem miasta Rendsbu-rga; problem a
tyka konserwatorska tego miasta
zbliżona jest trochę do polskich za
gadnień w Zamościu. To średnio
w ieczne miasto. Dołożone nad rzeką
Ober-Eider, w XVII w. zostało roz

budowane w farmie promienistego
założenia otoczonego fortyfikacjam i
bastionowymi. P-odjęto tu szeroko
zakrojone prace konserwatorskie,
obejmujące zarówno obiekty z XVII
w., jak też późniejsze (np. magazyn
i synagoga z XIX w.). N iestety for
tyfikacje bastionowe nowego miasta
zostały w X IX —X X w. całkowicie
zniw elowane, natomiast zachowany
bastion starego miasta rozwiązano
bardzo interesująco, lokalizując na
nim nowoczesny budynek ratusza.
Trzeci dzień -zjazdu poświęcony był
całkow icie obradom wewnętrznym
Stowarzyszenia, na których wybrano
nowego przewodniczącego (na trzy
lata). Bo ustępującym dr. Hartwigu
B eselerze na przewodniczącego w y 
brany zastał prof, dr August Gebesseler ze Stuttgartu.
Obrady zakończone zostały zw iedza
niem Lubeki (osobny niezależny urzą-d konserwatorski m. Lubeki) oraz
zamku Reinbek — gdzie zam knię
to -obrady.
>
W Lubece głównym i problemami,
prócz spraw rewaloryzacji zabudowy
mieszczańskiej,
były:
odbudowa

kruchty (Baradies) katedry oraz
kom pleksowa -konserwacja b. k lasz
toru dominikanów. N ależy podkreś
lić, że problem y całkow itej rekonst
rukcji, tak potępione przez Kartę
Wenecką, znajdują tu pełne zrozu
m ienie i uważane są za niezbędne ze
względu zarówno na dydaktykę, jak
i na percepcję społeczeństwa. Jedno
cześnie jednak obserwować można
wyraźne tendencje oszczędnościowe.
Przykładem może tu być zaniechanie
translokacjii odkrytych trzynasto
w iecznych polichromii w klasztorze
podominikańskim, które zamierza się
ponownie zamurować.
Bo zakończeniu konfrontacji w K i
lam i uczestnicy na zaproszenie H a
ralda Landsberga z Muzeum Naro
dowego w Kopenhadze odbyli trzy
dniową w ycieczkę do Danii, w trak
cie której zapoznali się z zabytkam i
w yspy Lolland, Kopenhagi oraz z
zamkami w Helsingör i Hälsinbörk
(Szwecja).
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