
których życie boli albo moc sztuki chwilami opuszcza.—
I zrobił to pełnem litości i współczucia sercem Malczew-
ski, który na jakimś przyszłym gmachu Towarzystwa bę-
dzie miał również swe popiersie, jedno z szeregu kolosal-
nych. K. M. Górski.

(Ciąg dalszy).

Prawidła Konkursów
architektonicznych.

Chuyski. Laastetika

§ 7. WYROK sądu konkursowego winien być ogłoszony
w czasopismach te-
chnicznych. — Reda-
gowanie jednakowoż
szczegółowe protokó-
łów czynności sądu
nie jest obowiązujące.
Wszakże jeśli sędzio-
wie zechcą zadać so-
bie trud taki, — to
ogłoszony protokół,
szczegółowo moty-
wowany, — uważa-
my za rzecz pożyte-
czną i wzbogacającą
doświadczenie na
przyszłość.
§ 8. PROJEKTY na-
grodzone przechodzą
na własność ogłasza-
jącego konkurs, jest
to jedyna jego kom-
pensata za wydane
nagrody i cały zachód
około konkursu. Wła-

sność o jakiej tu mowa odnosi się jedynie do prawa zużyt-
kowania nagrodzonego projektu dla danej budowy. Poza
tem autor projektu rozporządza nim według woli. On je-
dynie pozwala na publikacyę swoich rysunków lub uży-
cie ich w sposób inny nieprzewidziany w tych warunkach.
WŁAŚCICIEL powierza wykonanie budynku, albo pierw-
szemu nagrodzonemu, albo (jeśli to było wymówione w wa-
runkach) innemu architektowi.
JEDNAK jeśli powstanie zamiar wykonania budowli po-
dług szkicu nagrodzonego, przy powierzeniu budowy in-
nemu budowniczemu, jest do życzenia, żeby autor szkicu
mógł dać wszystkie rysunki wykonawcze, za dobrowolną
ugodą.
W YPEŁNIENIE warunku wykonaniabudowli przez otrzy-
mującego pierwszeństwo na konkursie w krajach na Za-
chodzie nie przedstawia trudności — u nas jest inaczej
pod tym względem i dlatego dobrze jest, gdy w warun-
kach konkursowych są stanowcze zastrzeżenia co do od-
dania budowy do wykonania
§ 9. WYSTAWY' konkursowe są bardzo do życzenia i mo-
źnaby je uczynić obowiązującemi dla ogłaszających kon-
kurs, gdyby nie trudności, które nieraz, (przynajmniej
w Warszawie), czynią urządzenie wystawy niemożliwem.
KONKURSA bywają tak silnie obstawione, y,e nawet sala

ratuszowa w Wrarszawie, która również niezawsze jest
do dyspozycyi, bywa zbyt szczupłą. Oprócz tego wystawa
pociąga za sobą koszta, które nie zwracają się nawet przez
opłatę wejścia. Tu jeszcze raz można napomknąć, że prak-
tycznem jest, gdy konkurs jest rozpisany przez korpora-
cyę, której łatwiej uporać się z trudnościami wystawienia
projektów.
WYSTAWY prac konkursowych, a nawet wydawnictwa
w tym celu czynione, uważamy za bardzo pożyteczne i po-
pierające wiedzę ogółu architektów. Wystawa powinna
być zrobioną zaraz
po terminie progra-
mowym i trwać po-
winna jeszcze po o-
sądzeniu konkursu,
jeżeli rzecz ta nie
była w inny sposób
przewidzianą i okre-
lona w nrooTRiniw programie

konkursu.
§ 10. SĘDZIOWIE
konkursu powinni
otrzymać h o n o r\i-
ryum w wysokości
od Yio do '/.-, sumy,
wyznaczonej na na-
grody. Wynagrodze-
nie sędziów, lub też
żądanie, aby czyn-
ność swoją spełnili
bezpłatnie, zależy od
d o b r o w o l n e j u-

§ 11. AUTOR nagro-
dzonego projektu na konkursie, obowiązany jest w ciągu
trzech miesięcy uważać swój projekt jako własność (§ 8)
ogłaszającego konkurs. Jeżeli w ciągu tych trzech mie-
sięcy nie zostanie wezwany przez właściciela do udziału
w budowie, może ze swojego projektu o ile posiada jego
kopię uczynić użytek według własnego postanowienia.
(Dok. nast). Dziekoński i Domaniewski.

Tcl<a Grona Konserwatorów Galicyi
zachodniej. Tom I.

OŚRÓD dążeń nowoczesnej sztuki do otwarcia
sobie nowych dróg, a przynajmniej do odświe-
żenia środków, społeczeństwa europejskie cią-
gle jeszcze baczną zwracają uwagę na pomniki

przeszłości i ciągle jeszcze badają je i otaczają opieką —
A więc Prancya wydaje rocznie miliony w tym celu i w ślad
za nią Niemcy coraz to wydają wspaniałe i gruntownie
opracowane monografie, a chcąc mieć na oku wszystko, co
im zostawiła przeszłość, inwentaryzują swe skarby. Dwa
te różne w rezultatach kierunki pracy postępują równo-
legle, rozumnie, z tą różnicą, że artyści wytwarzają nowe
dzieła, zaś historycy notują objawy minionych wieków.
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