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i redakcją „Tarnowskich Azotów” zorganizował woje
wódzki konkurs pt. Zabytki Ziemi Tarnowskiej w fo to 
grafii, na który 46 autorów nadesłało 130 prac, ekspono
wanych następnie w Domu Kultury „Zachęta” . Do 
popularyzacji najcenniejszych obiektów zabytkowych 
przyczyniają się również imprezy organizowane przez 
PTTK oraz liczne artykuły zamieszczane w prasie regio
nalnej. Najważniejszym zamierzeniem jest jednak przy
gotowywany do druku zeszyt informacyjny WKZ pt. Za
bytki województwa tarnowskiego. Ostatnio wystąpiono 
do wojewódzkich konserwatorów zabytków w Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Przemyślu, Tarnobrzegu 
i w Krakowie z propozycją wydawania wspólnego pisma 
regionalnego o charakterze dokumentacyjno-informacyj-

W OJEW ÓDZTW O WAŁBRZYSKIE

Rozważając problem organizacji urzędu konserwatorskie
go po upływie ponad roku od momentu realizacji posta
nowień o nowym podziale administracyjnym kraju, trud
no nie poddać się chęci spojrzenia na to zagadnienie 
z pozycji bardziej osobistej, a nawet z pewną dozą 
romantyzmu, który niewątpliwie •—■ tak to się dziś wy
daje — towarzyszył w tamtych dniach ludziom, tworzą
cym w powiatowym dotychczas mieście konserwatorski 
urząd wojewódzki.
Pamiętam, że gdy któregoś z pierwszych dni czerwca 
1975 r. w budynku przeznaczonym na siedzibę Urzędu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu znalazłem Wydział Kul
tury i Sztuki, to były to cztery puste pokoje, tylko w każ
dym — stojący na podłodze telefon. Tego samego dnia 
urzędujący już wicewojewoda spisał moje dane perso
nalne, a parę dni później dyrektor Wydziału przyjął mnie 
jako pełniącego obowiązki konserwatora. Gdy w poło
wie czerwca przystępowałem do pracy byłem piątym 
pracownikiem Wydziału i — jak się później dowiedzia
łem — spośród niektórych nowych konserwatorów woje
wódzkich wyróżniałem się tym, że miałem własne biurko. 
Pracę rozpocząłem od kilkudniowej delegacji do Wrocła
wia, gdzie kolejno składałem wizyty we wszystkich inte
resujących powstający urząd konserwatorski instytucjach, 
jak  Wojewódzki Konserwator we Wrocławiu, Biuro 
Studiów i Dokumentacji Zabytków, Oddział Pracowni

1. Rybnica Leśna, kościół drewniany z  około 1600 r.

1. Rybnica Leśna, wooden church, ca 1600

nym, które nawiązywałoby do znakomitej Teki Grona 
Konserwatorów Galicji Zachodniej.
Województwo tarnowskie ma niezbyt wiele obiektów 
najwyższej klasy, ale nieodzowne jest przecież dostrze
ganie również tych mało liczących się na mapie zabytków 
Polski, gdyż one przede wszystkim nadają charakter 
naszemu krajobrazowi. Stąd troska służby konserwa
torskiej o każdy ułomek przeszłości, jaki ostał się pod 
naporem czasów i nie zawsze właściwie pojętej gospo
darności.

mgr Andrzej B. Krupiński 
Wojewódzki Konserwator Zabytków  

Tarnów

Konserw?,cji Zabytków, muzea itd. Sprowadzało się to 
do nawiązywania wstępnych kontaktów, poznawania 
ludzi i spraw związanych z zagadnieniem konserwacji 
i ochrony zabytków na wydzielonym terenie nowego 
województwa. Z Wrocławia wróciłem ze spisem zabyt
ków budownictwa i architektury, katalogiem obiektów 
do zagospodarowania oraz z tomem przepisów prawnych 
dotyczących ochrony dóbr kultury.
Przyszedł czas na konkretne działania. Do wszystkich 
urzędów miast i gmin wysłane zostało pismo informu
jące o powołaniu konserwatora zabytków w Urzędzie 
Wojewódzkim w Wałbrzychu i przypominające o tym, 
co na podstawie art. 25 i 27 „Ustawy o ochronie dóbr 
kultury” należy, a czego nie należy czynić przy obiektach 
zabytkowych. Z uwagi na brak odpowiednich kandyda
tów do pracy w urzędzie konserwatorskim, do kilku 
wyższych uczelni rozesłano ofertę w sprawie możliwości 
zatrudnienia w tutejszym urzędzie absolwentów historii 
sztuki.
Tymczasem z terenu zaczęły napływać pierwsze sprawy: 
wniosek o rozbiórkę zabytkowego domu w Świdnicy, 
informacja o groźbie zawalenia się zabytkowego budynku 
w Kłodzku, prośba o pozwolenie na remont, prośba 
o zatwierdzenie projektu kolorystyki wnętrza. Wyjazdy 
w teren, spotkania, narady, rozmowy, przygotowywanie 
opinii, wniosków, informacji, czyli normalne codzienne

2. Gogolów, pałac z X V I w.

2. Gogolów, palace, 16th century
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czynności zaczęły stopniowo nabierać rozpędu. W sy
tuacjach, kiedy trudno było oprzeć się jedynie na spisie 
zabytków i zbiorze przepisów, pomagało nam  Biuro 
Studiów i Dokumentacji Zabytków we Wrocławiu; roz
mowy telefoniczne z Biurem i wyjazdy do Wrocławia 
były w tam tym  okresie podstawą egzystencji konserwatora 
w Wałbrzychu. Nawiązane też zostały kontakty i współ
praca z Ośrodkiem Archeologiczno-Konserwatorskim 
w'e Wrocławiu.

Ponieważ w ubiegłych latach na terenie obecnego woje
wództwa wałbrzyskiego działało trzech powiatowych 
konserwatorów zabytków, poczynione zostały starania 
o reaktywowanie tych stanowisk w ramach nowego po
działu administracyjnego. Sprawy te nie zostały jeszcze 
do dzisiaj w pełni zrealizowane, jednak dość szybko 
rozpoczął działanie w Świdnicy konserwator najpierw 
miejski, będący dziś Konserwatorem Zabytków Regionu 
Ziemi Świdnickiej, a w Bystrzycy Kłodzkiej — Pełno
mocnik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
teren Regionu Bystrzyckiego ; są to pracownicy miejsco
wych muzeów, z tym że mgr Krystyna Juszkiewicz 
w Świdnicy jest wyłącznie konserwatorem zabytków, 
natomiast mgr Jan Stanosek w Bystrzycy pełni równo
cześnie obowiązki asystenta odpowiedzialnego za dział 
regionalny muzeum. Mimo starań nie zdołano do dziś 
reaktywować stanowiska konserwatora w Kłodzku, gdzie 
wobec nasilenia prac budowlanych i remontowych w za
bytkowym mieście bieżący nadzór miejscowego konser
watora jest niezbędny ; w wyjątkowo nagłych sprawach 
nadzór ten sprawuje dorywczo mgr Krystyna Toczyńska- 
Rudysz, dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

W miarę upływu czasu przybywało Wojewódzkiemu 
Urzędowi Konserwatorskiemu obowiązków, zaczęła ros
nąć grubość teczki spraw do załatwienia, nie zawsze 
można było wszędzie i na czas dojechać w teren. Bywały 
dni, kiedy konserwator powinien być równocześnie 
w dwóch i trzech miejscach na terenie województwa. 
Wydział Kultury i Sztuki osiągnął pełną obsadę perso
nalną, lokal zagęścił się. Miesięczny limit kilometrów 
służbowego samochodu przyznany Wydziałowi, bez wy
odrębnienia osobnego limitu dla potrzeb konserwatora, 
wystarczał zaledwie na parę pierwszych dni miesiąca. 
W tych warunkach, w dodatku przy jednoosobowej nadal 
obsadzie (bowiem oferta do wyższych uczelni nie dała 
rezultatu), powstał poważny problem sprawnego i pra
widłowego funkcjonowania urzędu kon ser wat or skiego. 
Dwie ręce konserwatora nie wystarczały. Poza tym, mimo 
życzliwości i znacznej pomocy Biura Dokumentacji we 
Wrocławiu, w codziennej pracy dawało się odczuć zbyt
nie oddalenie tegoż Biura, jak też brak na miejscu 
podstawowych dokumentów, kart zielonych, fotografii, 
dokumentacji. Po pewnym czasie Biuro przekazało do 
Wałbrzycha niepełny i częściowo zdezaktualizowany ze
staw kart technicznych obiektów zabytkowych oraz 
korespondencję z okresu ostatnich dziesięciu lat doty
czącą województwa wałbrzyskiego. Było to już coś, ale 
jeszcze bardzo niewiele. Mimo zawartego przez woje
wodów we Wrocławiu i w Wałbrzychu porozumienia 
na temat współpracy Biura Studiów i Dokumentacji Za
bytków z wojewódzkim konserwatorem w Wałbrzychu, 
nadal brak było centralnych dyrektyw co do dalszych 
losów niezbędnych w pracy konserwatora dokumentów 
będących w posiadaniu Biura, a nie było środków pozwa
lających np. na wykonanie duplikatów kart zielonych. 
To przypomnienie okresu tworzenia się urzędu konserwa-

80

3. Struga, fragment pałacu murowanego w drugiej połowie X V I w., 
rozbudowanego około 1730 r.
3. Struga, fragment o f  the palace built in the second half o f  the 16th 
century and expanded с a 1730

torskiego w Wałbrzychu godzi się uzupełnić jeszcze na
stępującymi wydarzeniami :
Dnia 17 września 1975 r. przybył z wizytą do Wałbrzycha 
Generalny Konserwator Zabytków — dr Bohdan Ry
maszewski. W trakcie zorganizowanego w siedzibie K o
mitetu Wojewódzkiego PZPR spotkania dr Rymaszewski 
zapoznał przedstawicieli władz wojewódzkich z pod
stawowymi i aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi 
ochrony i konserwacji dóbr kultury, z sytuacją i zada
niami nowych urzędów konserwatorskich oraz wyjaśnił 
sprawy nasuwające wątpliwości i pytania. Wizyta Gene
ralnego Konserwatora Zabytków zaledwie po trzech mie
siącach funkcjonowania nowego Urzędu Wojewódzkiego 
była wydarzeniem świadczącym o zainteresowaniu władz, 
centralnych problemami nowych województw, jak też j
szczególnym wyróżnieniem pod tym względem woje- |
wództwa wałbrzyskiego.
Następnym wydarzeniem podnoszącym rangę zagadnień 
dotyczących dóbr kultury było zwołane dnia 21 paź
dziernika 1975 r. posiedzenie Egzekutywy Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR w Wałbrzychu, poświęcone tema
towi aktualnego stanu zabytków na terenie województwa. 
Posiedzenie odbyło się w jednej z odrestaurowanych sal 
zamku Książ, który od kilku lat odbudowywany jest 
przez Sudeckie Zjednoczenie Rolniczo-Przemysłowe. 
Egzekutywa KW przyjęła jedenaście wniosków, których 
realizacja pozwoli w sposób właściwy zorganizować 
wojewódzką służbę konserwatorską oraz sprecyzować 
konkretne działania dla ratowania dóbr kultury na tere
nie województwa. Spośród najważniejszych wniosków 
wymienić należy sfinalizowany w kwietniu 1976 r. wnio
sek o powołaniu w Kłodzku Grupy Robót Pracowni 
Konserwacji Zabytków, także zrealizowany już wniosek 
o utworzeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Za
bytków, wniosek w sprawie podjęcia działań w celu 
utworzenia przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków



samodzielnego Biura Dokumentacji oraz wnioski o roz
woju społecznego ruchu opieki nad zabytkami i rozwi
nięciu działań informacyjno-propagandowych na rzecz 
ochrony zabytków, o pełnej inwentaryzacji zabytków 
ruchomych, o inwentaryzacji i programie zagospodaro
wania obiektów nie użytkowanych oraz programie dzia
łania w stosunku do obiektów będących w stanie daleko 
posuniętej dekapitalizacji.
Przedstawione wyżej problemy związane z pierwszą fazą 
organizacji Urzędu Konserwatorskiego w Wałbrzychu 
należałoby podsumować następującymi stwierdzeniami: 
W nowo powstałym województwie i w jego władzach 
istnieje przychylny klimat dla sprawy zabytków, które 
w hierarchii priorytetowych tematów znajdują niewątpli
wie miejsce dalekie od ostatniego. Istnieją trudności — 
nieuniknione w procesie powstawania nowego urzędu — 
które jednak częściowo zostały już przezwyciężone lub 
można mieć pewność, że zostaną przezwyciężone w naj
bliższym czasie. W 1976 r. otrzymaliśmy na działalność 
konserwatorską 13 milionów złotych z centralnego budże
tu Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz z terenowego 
budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Muzeum Okręgowe 
w Wałbrzychu otrzymało samochód, jakże potrzebny 
do wyjazdów w teren. Obsada urzędu konserwatorskiego 
powiększyła się do trzech osób; przyjęty został archeolog 
i etnograf, niestety nadal nie ma drugiego historyka 
sztuki. Sfinansowane zostało wykonanie kart zielonych 
(dziś już białych). Trwają prace przy ewidencjonowaniu 
architektury wieku XIX, uzupełnia się ewidencję zabyt
ków ruchomych, zapoczątkowano ewidencjonowanie i do
kumentowanie terenów zielonych, podejmowane są 
wstępne działania w dziedzinie ochrony budownictwa 
drewnianego, aktywizuje się ruch społecznej opieki nad 
zabytkami i współpracę z Zarządem Wojewódzkim 
PTTK. Temat społecznej opieki podjęły organizacje 
młodzieżowe ZSMP i ZHP. W miejscowej prasie coraz

częściej pojawiają się zagadnienia ochrony dóbr kultury, 
wydany został także plakat propagujący tenże temat. 
Nie sposób wymienić tu wszystkie prace, wszystkie 
inicjatywy, będące często wynikiem owocnej współpracy 
z instytucjami terenowymi. Nie sposób też wymienić 
codzienne kłopoty, wobec których jest się niekiedy bez
silnym i dalekim od optymizmu. Nie są to bynajmniej 
tylko kłopoty wynikające z okresu tworzenia i organi
zacji urzędu. Wśród prawie 1200 zabytkowych obiektów 
budownictwa i architektury będących w ewidencji, nie
stety, zbyt wielką liczbę stanowią obiekty poważnie 
zdewastowane, nie użytkowane, niszczejące. Niezmiernie 
trudno znaleźć użytkownika, przekonać potencjalnego 
mecenasa do przejęcia zabytku. I to jest w tej chwili 
najpoważniejszym problemem służby konserwatorskiej 
województwa.
Wierzymy, że wojewódzki urząd konserwatorski w Wał
brzychu będzie zatrudniał odpowiednią liczbę ludzi, 
którzy zechcą poświęcić swą wiedzę i siły sprawie ochrony 
dóbr kultury, że dorobimy się własnego Biura Dokumen
tacji, własnego lokalu, odpowiedniej liczby szaf i biurek, 
może nawet samochodu, że będą środki na remonty, 
że uzyskamy zwiększone moce przerobowe Wrocław
skiego Oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków, może 
nawet powstanie oddział w Wałbrzychu.
Wierzymy, że wiele bezcennych i pięknych obiektów 
zdołamy ochronić przed bezpowrotnym zniszczeniem 
i zachować dla przyszłości. Zdajemy sobie jednak sprawę 
i z tego, że niektóre z nich, wbrew naszym najszczerszym 
intencjom i najsumienniej wypełnianym obowiązkom, 
zamienią się w sterty gruzu,'przed którymi zmuszeni 
będziemy stawać podczas wyjazdów w teren i szukając 
winnych znajdować jedynie usprawiedliwionych.

i
mgr Tadeusz Derej 

Wojewódzki Konserwator Zabytków  
Wałbrzych

PROBLEM S OF ORGANIZING NEW  OFFICES FOR CONSERVATION OF HISTORICAL M ONUM ENTS  
BIELSKO-BIAŁA VOIVODSHIP

One of Poland’s smallest voivodships, the voivodship of Bielsko- 
Biała has some 1 250 monuments of architecture and town-planning, 
ca 120 sets of movable monuments and about 180 other objects of 
historical value. The Voivodship Office for Conservation of Historical 
Monuments is staffed by three persons. According to plans, an 
office for the research on, and documentation of, historical mon
uments will have been set up by 1980, however marked the difficulties 
involved, one of them being the non-inviting salaries.

TARNÓW  VOIVODSHIP

The large number of historical monuments to be found in the 
territory of the voivodship of Tarnów results in no less numerous 
tasks of the Voivodship Office for Conservation of Historical 
Monuments, in particular, those involved in drawing up complete 
records of those monuments and their verification, inspection of 
the ones still in use, determination of appropriate frameworks of the 
Office’s cooperation with the bodies of state administration. In
1975—1976 a team for the research on, and documentation of 
historical monuments was set up by the Conservator, the Museum 
in Tarnów having been raised to the rank of a regional one, with 
two branches. The activities of the Conservator’s Office are carried

WAŁBRZYCH VOIVODSHIP

The problems of organization of the Voivodship Office for Conserv
ation o f Historical Monuments are approached by the author 
against the background of his personal experience acquired at the 
early period of exercising his office, the first contacts with adminis
trative authorities and journeys to the respective localities in the 
region concerned. Since 1975 cooperation has been' established 
with numerous institutions engaged in the protection of historical 
monuments and the steps taken for the purpose of restoration 
of the former post of district conservator of historical monuments.

The Voivodship Conservator’s Office is also faced with considerable 
difficulties in procurring adequate premises, above all, those wanted 
for documentation purposes and also with those caused by limited 
possibilities o f the necessary frequent journeys to the respective 
localities. A nother problem are the proceedings of building enter
prises which, not infrequently, carry out modernization or repair 
work within historical groupings without having previously obtained 
the Voivodship Conservator’s permission in this respect.

on in a consonance with the programme for its proceedings in
1976— 1980, one of the tasks laid down therein being proper develop
ment of Tarnów tourist region from the viewpoint of the protection 
and conservation of historical monuments. The main concern of 
conservation authorities is protection of the monuments of wooden 
architecture. The setting up is planned of two more Skansen M u
seums and adaptation of the monuments in situ for new practical 
purposes. A nother line of the activities discussed consits in popular
ization of the protection of historical monuments, to mention but 
the competition entitled : ’’The Historical Monuments o f Tarnów 
Region in Photographs.”

The postulate has been put into effect for appointment of a working 
group for conservation of historical monuments in the old town 
of Kłodzko and the Voivodship Fund for the Protection of H istor
ical Monuments sunk.
At present work is under way on registration of the monuments of 
19th century architecture and complementing the lists of movable 
monuments. Nevertheless, a considerable part of the Voivodship’s 
1200 monuments of architecture and building are not utilized now 
but exposed to steady deterioration.
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