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Dnia 31 grudnia 1960 r. dyrektor Muzeum w Quebec w Kanadzie przeka
zał polskie zbiory narodowe tzw. „skarby wawelskie“ delegacji polskiej, 
w skład której wchodzili prof. В. Marconi i prof. dr J. Szabłowski; narodowe 
m ienie kulturalne, zdeponowane w  czasie ostatniej wojny w  Kanadzie, zostało 
uprzednio w  1959 r. rewindykowane w  części, która znajdowała się w  Ottawie, 
a która zawierała polskie zabytki insygnialne (szczerbiec), cenne rękopisy 
(kazania świętokrzyskie, modlitewnik Bony, rękopisy Chopina) i starodruki 
(biblia Gutenberga). Druga część rewindykowanych w  br. zbiorów, które znaj
dowały się w  Quebec, zawierała przede wszystkim kolekcję arrasów Zygmun
ta Augusta, tkaniny (chorągwie i dywany), wyroby złotnicze, militaria (broń 
i zbroje), rzędy końskie oraz zespół pamiątek historycznych po Janie III So
bieskim i odsieczy wiedeńskiej. *

Dnia 16 stycznia 1961 r. odzyskane zbiory zostały drogą morską przywie
zione do kraju, a następnie przewiezione do Muzeum Narodowego w Warsza
wie, gdzie specjalna Komisja Konserwatorska, powołana przez Ministra Kul
tury i  Sztuki T. Galińskiego w składzie: prof. В. Marconi, prof. dr M. More- 
lowski, prof. T. Kwiatkowski, doc. dr R. Kowalik, kons. R. Kozłowski i mgr 
W. Osiński — dokonała przeglądu zbiorów i wyboru obiektów do ekspozycji. 
— Dnia 25 stycznia br. nastąpiło otwarcie wystawy „skarbów wawelskich“ 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, na której zgromadzono 64 spośród re
windykowanych obiektów, w tej liczbie 30 arrasów z kolekcji Zygmunta Augu
sta; po zamknięciu wystawy i przewiezieniu obiektów do Krakowa, nastąpiło 
dnia 20 marca br. otwarcie ekspozycji zbiorów na Wawelu.

Ważnemu wydarzeniu kulturalnemu, jakim niewątpliwie stała się rewin
dykacja „skarbów wawelskich“ z Kanady, poświęcane są w  bieżącym ze
szycie „Ochrony Zabytków“ artykuły B. Tretera i B. Marconiego.

Komisja Rządowa do zagospodarowania obiektów zabytkowych, działa
jąca od 1959 r., postawiła sobie jako jedno z zadań sprawę zagospodarowania 
dotychczas nieużytkowanych zabytków, a to drogą zainteresowania ewentu
alnych użytkowników możliwościami przejmowania tych obiektów. Wynikiem 
przedsięwzięć Komisji w tym zakresie jest: Uchwala Rady Ministrów nr 418 
z dnia 8 grudnia 1960 г. o  zasadach wykorzystywania obiektów zabytkowych 
do celów użytkowych. Istotnym elementem Uchwały jest zapewnienie służbie 
konserwatorskiej dodatkowych kredytów w planie 1961—65 r. na prace kon
serwatorskie przy obiektach zabytkowych odbudowywanych lub remontowa
nych na koszt użytkownika. Te dodatkowe kredyty specjalne przeznaczone są 
na pokrycie wydatków, związanych z wykonaniem dokumentacji naukowo- 
konserwatorskiej, lub też wynikających z użycia specjalnych materiałów bu
dowlanych i wyższych kosztów robocizny przy pracach konserwatorskich. 
Udział tych kredytów konserwatorskich — zgodnie z brzmieniem Uchwały 
nr 418 — może wynosić do 23°/o całego nakładu kosztów doprowadzenia obiek
tu do stanu pełnej używalności, a nawet w  wypadkach szczególnej wartości 
zabytku granica ta może być przekroczona. Zarząd Muzeów i Ochrony Zabyt
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