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Sprawozdanie
Komisji Opieki nad Zabytkami ZG PTTK
za 2016 rok
Komisja Opieki nad Zabytkami ZG PTTK odbyła w 2016 roku w siedzibie PTTK przy
ul. Senatorskiej 11 w Warszawie dwa protokołowane posiedzenia: w dniach 9 maja oraz
19 listopada. W wielu przypadkach sprawy merytoryczne należące do zakresu działania komisji
omawiane były i opiniowane, a następnie przyjmowane do realizacji przez członków komisji drogą
poczty elektronicznej.
W roku sprawozdawczym komisja pracowała w składzie wybranym podczas Krajowej
Konferencji Opieki nad Zabytkami:
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Ryszard Wilk

przy stałej współpracy Honorowego Przewodniczącego Komisji prof. Franciszka Midury.
Działania komisji w 2016r. obejmowały następujące zagadnienia:
1. Przyjęto do realizacji roczny plan pracy.
2. Analizowano wnioski o dotację oraz dokonano podziału środków finansowych na działalność
muzeów PTTK w 2016 roku, kierując się zasadą, iż złożenie ankiety muzealnej i znalezienie się
na liście Muzeów PTTK jest warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się o przyznanie
dotacji dla muzeum ze środków ZG PTTK. W podziale środków nie uwzględniono placówek,
które nie działają pod szyldem PTTK, tj: Zawiercia, Muszyny, Nowego Targu, Rydlówki
w Krakowie i Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim.
3. Przyjęto koncepcję zakresu szkolenia muzealników, ustalając imienny skład prelegentów
i tematykę prowadzonych przez nich zajęć.

4. Prowadzono działania związane z dokonaniem zwrotu przez Muzeum PTTK w Ojcowie
wypożyczonych strojów ludowych z Parafii w Zielonkach.

Zwrot miał miejsce dzięki

bezpośredniej osobistej interwencji Kol. Barbary Stanek- Wróbel w Muzeum w Ojcowie.
5. Dokonano podsumowania stopnia realizacji wniosków i uchwał

z Konferencji Krajowej

podejmując decyzję o uwzględnieniu w planie pracy na 2017 roku dwóch priorytetowych
działań: zorganizowania szkolenia społecznych opiekunów zabytków oraz wydania drukiem
„Vademecum społecznego opiekuna zabytków”
6. Omawiano sprawy związane z propagowaniem zapomnianych działaczy Towarzystwa, którzy
mieli wielkie zasługi dla muzealnictwa oraz ochrony zabytków.
7. Kontynuowano współpracę z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami oraz oddziałowymi
komisjami opieki nad zabytkami.
8. Wielokrotnie omawiano krytyczną sytuację panującą w Muzeum Regionalnym PTTK
w Puławach. Zapoznano się z wnioskami przedstawiciela Biura ZG PTTK w Warszawie kol.
Mariana Hadasia, który przeprowadził kontrolę w Oddziale PTTK w Puławach. W dniu
15 października 2016 roku przedstawiciele komisji dokonalii rekonesansu w Muzeum
Regionalnym w Puławach. W wyniku powziętych decyzji, wystosowano pisma o podjęcie przez
Zarząd Główny oraz Główną Komisję Rewizyjną drastycznych kroków w stosunku do władz
oddziału PTTK w Puławach. Komisja wystąpiła również do Prezydium Zarządu Głównego
PTTK
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w sprawie krytycznej sytuacji muzeum w Puławach i zagrożenia dla znajdujących się tam
zbiorów.
9. Zebrano materiały i podjęto próbę uruchomienia nowej strony internetowej Komisji.
Uruchomienie zależne jest jednak od uruchomienia całości materiału przez ZG PTTK zgodnie
z projektem nowej strony PTTK.
10. Kontynuowano weryfikację i aktualizację listy instruktorów społecznej opieki nad zabytkami
PTTK oraz wymianę legitymacji instruktorskich.
11. Wystąpiono do Prezesa ZG PTTK w sprawie usprawnienia sposobu wymiany informacji
pomiędzy Zarządem Głównym PTTK, a Komisją Opieki nad Zabytkami w sprawie sposobu
użytkowania obiektów zabytkowych oraz zbywania majątku Towarzystwa, posiadającego
wartość kulturową.
12. Wielokrotnie omawiano sposób zabezpieczenia zbiorów Muzeum Regionalnego PTTK
w Starachowicach. Prowadzono uzgodnienia i interwencje w wyniku, których po zmianie
siedziby oddziału stworzono na bazie posiadanych muzealiów placówkę pod nazwą „Wystawa
Historyczna PTTK w Starachowicach”
13. Prowadzono uzgodnienia i podejmowano bieżące interwencje w sprawach:
- katastrofalnego stanu obiektów wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego
zespołu pałacowo-parkowego w Białaczowie

- przyjęcia zabezpieczeń dla zakupionych ze środków budżetowych PTTK dwóch obrazów
przez Muzeum Miasta i Rzeki Warty im. dr Eugenii Kaleniewicz w Warcie
- w spawie d. fabryki "Fakora" w Łodzi
- w sprawie remontu willi Otto Gehliga w Łodzi wraz z wizją lokalną remontu.
14. Członkowie Komisji organizowali lub uczestniczyli w wydarzeniach związanych z problematyką
ochrony zabytków:
- przy współpracy z KK ZG PTTK organizacja sesji "Mijające Krajobrazy" w Łodzi wraz
z prelekcjami na temat znikających zabytków i zmian krajobrazu miejskiego.
- organizacja Sesji muzealnej „Perspektywy muzealne w gminie Końskie”

(Końskie,

19 listopada 2016r.)
współorganizacja sesji historycznej „Polskie Towarzystwo Krajoznawcze prekursorem

-

muzealnictwa na Ziemi Świętokrzyskiej" (Kielce, 26 listopada.2016r.)
-

udział w otwarciu wystawy czasowej w Muzeum PTTK Miasta i Rzeki Warty wraz
z rozmową z władzami miasta o dalszym współfinansowaniu muzeum przez miasto.

- udzielano bieżących porad oraz pomocy oddziałom i muzeom PTTK oraz muzeom
prywatnym w zakresie społecznej opieki nad zabytkami i muzealnictwa.
- członkowie Komisji brali udział w sesji podsumowującej Rok Krajoznawstwa Polskiego.
Ponadto przewodniczący Komisji:
- brał udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Planu Ochrony Zabytków Województwa
Łódzkiego - powołany przez Marszałka Województwa
- uczestniczył w pracach komisji wyboru kandydata na dyrektora Centralnego Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi - na prośbę pani Prezydent Miasta
- brał udział w międzynarodowej konferencji "Prorevita" dot. rewaloryzacji miast i dzielnic
zabytkowych.
- przeprowadził cykl szkoleń z podstaw historii architektury dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Pabianicach
- wygłosił prelekcję na sesji kolekcjonerskiej w Lublinie "Prywatne zbiory i kolekcje
zaczątkiem muzeów regionalnych i bibliotek."
- przygotował program i zapewnił prelegentów na sesję "Mijające Krajobrazy"
15. Przyjęto plan pracy oraz preliminarz wydatków komisji na 2017 rok.

Sekretarz KOnZ ZG PTTK
Wojciech Pasek

