
Do czytelników "Ochrony Zabytków"
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Ochrona Zabytków 26/3 (102), 190

1973



KOMUNIKATY, DYSKUSJE

DO CZYTELNIKÓW OCHRONY ZABYTKÓW —
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY KONSERWATORSKIEJ
WSZYSTKICH INTERESUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ OPIEKI NAD ZABYTKAMI

W poszczególnych okresach działalności kon
serw atorskiej w Polsce kładzione są akcenty 
na różne zagadnienia. Od kilku la t opinia spo
łeczna jest poruszona pogarszającym  się stanem  
zabytków architektury , zmniejszaniem  się ich 
ilości, niekorzystnym i zmianam i w wyglądzie 
zabytkowych zespołów urbanistycznych i hi
storycznych miast. Są to fakty, które zostały 
dostrzeżone również przez W ładze Państwowe, 
podjęto pierwsze środki zaradcze, w pierwszym  
rzędzie organizacyjne, m ające wpłynąć korzy
stnie na zmianę tego stanu rzeczy. To również 
spowodowało, że w najbliższych latach, a może 
naw et przez dłuższy okres, główny nacisk w 
praktyce konserw atorskiej trzeba będzie poło
żyć na problem y ochrony zabytków architek
tu ry  i ich zespołów.

Chcielibyśmy, aby „Ochrona Zabytków ” towa
rzyszyła tym  działaniom. W iemy, że szereg 
problemów i praktycznych wniosków można 
wyciągnąć z prześledzenia niektórych prac i 
akcji już zrealizowanych lub będących w toku, 
a jedynie nieśmiałość i brak  czasu zniechęcały 
wiele osób do podjęcia prób pisemnego sform u
łowania swych spostrzeżeń.

Służba konserw atorska boryka się również z 
problem am i właściwego użytkow ania zabyt
ków, rozważa praktyczne możliwości wszech
stronnego i wielorakiego ich wykorzystania, z 
korzyścią dla społeczeństwa, a bez szkody dla 
zabytków. Dobre wzory i przykłady w tej m ie
rze winne być na łam ach „Ochrony Zabytków ” 
zaprezentowane, złe także — ku przestrodze.
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Zwracamy się do Państw a z prośbą o nadsyła
nie artykułów, kom unikatów i polemicznych 
w ystąpień na tem at ochrony zabytków archi
tek tu ry  i zabytkowych zespołów urbanistycz
nych. Zdajem y sobie zarazem sprawę, że w do
tychczasowej praktyce sprawozdawczej doty
czącej tych tem atów  w m niejszym  stopniu po
ruszano problem y techniczne i technologiczne 
i rzadko konfrontowano praktykę z teorią. A 
są to sprawy, które nas również interesują. 
Pragniem y wzbogacić i uaktualnić problem a
tykę naszego pisma, czego jednak bez Państw a 
pomocy nie będziemy mogli w  pełni zrealizo
wać. Prosim y więc o serdeczne ustosunkowa
nie się do naszego apelu.
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RYSZARD BRYKOWSKI

NIEKTÓRE PROBLEMY KONSERWACJI KOŚCIOŁA W HACZOWIE*

Około r. 1955 W ojewódzki Urząd K onserw ator
ski w Rzeszowie przeprowadził pierwsze pro
wizoryczne zabezpieczenie drewnianego kościo
ła w Haczowie. Zabytek ten  opuszczony w la
tach 1950— 1951 przez dotychczasowego użyt

* W artykule omówiono stan obiektu oraz zaawan
sowanie prac do października 1972 r., wykorzystując 
oraz uzupełniając i poszerzając część referatu wygło-

kownika praktycznie został skazany na zagładę. 
Od r. 1958 kontynuowane są przy tym  obiekcie 
prace konserw atorskie, których całkowitego za
kończenia należy spodziewać się w r. 1975. 
Dotychczasowy, praw ie osiem nastoletni okres

szonego wspólnie z dr Michałem Czajnikiem w  czerw
cu tegoż roku na sympozjum naukowym PKZ; zob. 
przypisy 22 i 16.
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