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Ochrona Zabytków” —  sto zeszytów kwartalnika

Setny  zeszyt kw artalnika „Ochrona Z abytków ” to dwudziesta piąta ro
cznica czyli ćwierćwiecze tego zasłużonego czasopisma. Na jego kartach  
utrw alony został obraz trudnej drogi konserwatorstwa polskiego, stoją
cego w  okresie pow ojennym  w obliczu tragicznych zniszczeń i ogromu 
zadań ratowania i zabezpieczania dobytku ku ltu ry  polskiej. W  pierw szych  
latach powojennych była nas garstka, borykająca się z bezmiarem pro
blemów na terenie całego kraju. Lecz ju ż wówczas wydawało się pilne  
i niezbędne utrwalanie podejm owanych prac w  form ie publikacji dla po
informowania o nich pracowników służby konserwatorskiej i społeczeńst
wa. W śród przeciążonych pracą konserwatorów niełatwo było znaleźć 
kogoś, kto  w ówczesnych warunkach podjąłby się redagowania i w ydaw a
nia takiego czasopisma. Poddał się wreszcie namowom i podjął się trudne
go zadania Józef E. D utkiew icz, doświadczony konserwator, jeden z nie
licznej kadry konserwatorów przedw ojennych, działający wówczas w  K ra
kowie. Podjął się i spełnił zadanie do końca — redagował „Ochronę Za
by tków ” przez dwadzieścia lat, do przedwczesnej tragicznej śmierci.

Ze w zruszeniem  biorę do ręki pierw szy zeszyt „Ochrony Z abytków ” 
z datą czerwiec 1948 r. Chude to, małe, na szarawym, dziś już pożółkłym  
papierze. Ogromnie nas ucieszył ten pierw szy zeszyt: dum ny był z niego 
Redaktor Naczelny, k tóry  musiał pokonać podstawowe, a niemałe trud 
ności wydaw nicze. Z  biegiem lat zm ieniły się objętość, form at i szata  
graficzna „Ochrony Zabytków ”. Stała się ona przy tym  pism em  facho
w ym  dla specjalistów, działających w  zakresie ochrony i konserwacji za
bytków . Wzrosła w  ty m  czasie nowa kadra konserwatorów różnych spe
cjalności, a tym  sam ym  liczba odbiorców informacji. Kw artalnik „Och
rona Z abytków ” wspomagają inne publikacje Ośrodka D okum entacji Za
bytków  oraz Ośrodka Inform acji PKZ. „Ochrona Zabytków ” jest podsta
w ow ym  i najszerszym  źródłem  fachowej informacji konserwatorskiej. Bo
gactwo i różnorodność treści Kw artalnika uw ypuklają  wydane zestaw ie
nia bibliograficzne zawartości w latach 1948— 1963 oraz 1964— 1970, zgru
powane w  działach tem atycznych.

Przy bogactwie treści i dużej liczebności autorów niektóre działy  
chciałoby się widzieć w  pełniejszym  i głębszym  ujęciu. Mam tu  na m yśli 
problem y teorii, zasad i m etod konserwatorskich i ich aplikacji w  naszych  
specyficznych warunkach. W ym agają one dyskusji i prób ustaleń w  kon
frontacji z trudnym i zadaniami. Dogłębniej należałoby penetrować pro
blem y historycznych ośrodków miast oraz adaptacji zabytków . I to nie 
w ogólnikach, zby t już dobrze znanych, lecz w konkretach z całym  asor
tym en tem  trudności i dyskusją nad projektowaniem  i realizacjami. B liżej 
wniknąć w  problem y architektoniczne i techniczne prac konserwatorskich  
Poddać je kry tyce  i dyskusji. W iem  jak trudno wydobyć materiały i w y 
powiedzi, szczególnie od konserwatorów architektów, lecz dla nich samych  
jest to konieczne.

Ochrona i konserwacja zabytków  w Polsce ma przed sobą nadal ogrom
ne zadania. W  najlepszym  rozwiązaniu tych  zadań pomocny jest kw arta l
nik „Ochrona Z abytków ”, którego właściwe treści powinni tw orzyć w  sze
rokiej współpracy w szyscy, k tórzy  służą w ielkiem u dziełu opieki nad do
robkiem  ku ltu ry  narodowej.
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