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ce. Opracowany przez niego pro jek t 
rezerw atu architektonicznego w Oli
wie jest inicjatyw ą niezwykle cen
ną. Na szeroką skalą ew idencjono
wanie architektury  X IX  i XX w. 
podjęła Pracownia Dokumentacji 
H istoryczno-Naukowej przy k ra 
kowskim oddziale PKZ z inicjatywy 
Wojewódzkiego K onserw atora Z a
bytków w Katowicach m gra A. K u
dły oraz konserw atorów  m iasta 
Krakowa: mgra J. Kossowskiego i 
m gra A. Kudera. Do tej pory wyko
nana została ew idencja zabytków 
arch itek tury  Bytomia, na ukończe
niu jest Chorzów, zaawansowane 
Bielsko-Biała, rozpoczęte zostaną 
Gliwice. W K rakow ie gotowa jest 
ewidencja arch itek tury  Podgórza. 
Był to  niejako poligon doświadczal
ny, k tóry  poprzedził przystąpienie 
do prac w  innych, tych najbardziej 
nasyconych om awianą architekturą 
dzielnicach m iasta.
Nie będę tu  omawiał różnic, jakie 
w ystępują w  kartach i sposobie 
ewidencjonowania w  poszczególnych 
regionach — jest to tem at odrębny 
— ale spraw a ta  była żywo om a
wiana i dyskutow ana na sesji. Cho
dziło o wznowienie problem u: jak 
najlepiej ewidencjonować niezw yk
le liczne obiekty arch itek tury  z koń
ca X IX  i początku XX w., o ileż

4. Kraków, ul. Reja, budynek Towa
rzystwa Lekarskiego, balustrada го 
klatce schodowej projektu St. W ys
piańskiego (fot. J. Gajdziński)

liczniejsze od tych, które na  naszych 
ziemiach przetrw ały z innych epok, 
jak ewidencjonować 'wyłamujące 
się ze schematów stosowanych u 
przednio, a więc także ze schem a
tów  inw entaryzacyjno-ew idencyj- 
nych? Być może n a  w iele tego typu 
pytań sesja nie przyniosła zadow a
lających odpowiedzi, niemniej jed 
nak rozmaitością prezentowanych 
zagadnień wniosła wiele nowego do

naszej wiedzy o omawianej tu  p ro 
blematyce. U jaw niła także koniecz
ność ogólnopolskich decyzji i dzia
łań w  k ierunku  rozeznania się w 
masie zabytków, k tóra wciąż jeszcze 
stanow i dla nas wielką niewiadomą. 
Rozeznanie to pozwoliłoby w yzna
czyć sensowne strefy ochronne i 
wytypować najcenniejsze dzieła po
szczególnych epok i stylów. Do tego 
w łaśnie dąży Pracow nia Dokumen
tacji krakowskiego PKZ, nie ogra
niczając się do wykonywania k a rt 
dla poszczególnych kam ienic i bu 
dowli publicznych, ale równocześnie 
s ta ra jąc  się ewidencjonowane obiek
ty  klasyfikować i w  ten sposób u 
łatw ić konserw atorom  chronienie 
tego, co najcenniejsze.
Sesja m iała ponadto charakter p ro 
pagandowy: jej celem było im. in. 
uświadomienie nowych zadań sto
jących przed konserw atoram i. Sze
roki ich udział w  imprezie świadczy, 
że cel został osiągnięty. K rakow ska 
sesja była kontynuacją inicjatvw , 
które trw ać będą tak  długo, iak d łu 
go problem arch itek tury  X IX  i XX 
w. nie zostanie uchwycony zarówno 
z naukowego, jak  i konserw ator
skiego punktu widzenia.
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Staraniem  Muzeum Okręgowego w 
Białymstoku, Wojewódzkiego K on
serw atora Zabytków  oraz Biura Ba
dań i D okum entacji Zabytków w 
dniu 19 listopada 1975 r. w  salach 
Muzeum Okręgowego w Białym 
stoku otw arta została w ystawa o
brazująca 30 la t działalności kon
serw atorskiej na teren ie b. woj. b ia 
łostockiego Białostoccizyźnie. Na 
przeszło 200 zdjęciach fotograficz
nych, rysunkach, a także przy po
mocy modeli i oryginalnych ekspo
natów pokazano dorobek konserw a
torski w dziedzinach: archeologii,
architektury  i sztuki. Poprzez um ie
jętnie dobrany m ateriał w ystaw a 
ukazała nie tylko szeroki zakres 
prac wykonywanych w  XXX-leciu, 
ale także interesujący zestaw za
bytków  z terenu b. woj. białostoc
kiego i ich bogatą różnorodność w y
rażającą się obiektam i tej klasy, co 
pałac Branickich w  Białym stoku i 
park w  Choroszczy, wieloma c ieka
wymi przykładam i budownictwa lu 
dowego, jak  np. lam usy w Strabli,

Knyszynie, Kalinówce Kościelnej 
czy istniejące jedynie na tym  te re 
nie drew niane meczety. Zespół for
tów w  Pątnicy pod Łomżą rep re 
zentował XIX-wieczne budownictwo 
obronne. Z zabytków techniki i 
sztuki inżynierskiej pokazano mało 
znane, rzadko spotykane w  Polsce 
m urow ane w iadukty kolejowe o 
dużych rozpiętościach przęseł w 
Stańczykach i K iepojciach, a prze
de wszystkim czołowy zabytek te 
go rodzaju — K anał Augustowski. 
Interesującym  działem wystawy 
były zabytki archeologiczne, stano
wiące najliczniejszą grupę obiektów 
chronionych. Jest to  dorobek arche
ologicznej służby konserw atorskiej 
powołanej na terenie b. wojewódz
twa białostockiego w  1955 r. G ru 
pę zabytków m alarstw a reprezento
wały m. in. freski uratow ane przez 
służbę konserw atorską ze zniszczo
nej w ezPisie ostatniej wojny cerkwi 
w Supraślu.
Na uwagę zasługuje w soom niany 
już trafny dobór m ateriału, czytel-

Fragment ekspozycji „Ochrona za
bytków Białostocczyzny w X X X - l e 
ciu PRL" (fot. W. Wołkow)

na ekspozycja i wysoki poziom p la 
styczny. Staw ia to  białostocką w y
stawy w  rzędzie najlepszych imprez 
tego rcdzaju  w ostatnich latach. 
Scenariusz w ystawy opracowała J a 
nina Hościłowicz, a oprawę p lasty 
czną Krzysztof Tur. .
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