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OD REDAKCJI

Z listów do Redakcji:
Szanowny Panie Marku,
zazwyczaj to Pan przesyła jakiś dobry utwór (często „na czasie”, a o po-
nadczasowym charakterze). Raz chciałbym się zrewanżować. 

Pozdrawiam,  JR
WOJCIECH MŁYNARSKI

Nie zdzierżyłem po występie akrobatów
i sąsiada zapytałem prosto z mostu:
„Proszę pana, czy to program dla wariatów?”
„Nie, kochany, to jest program dla cyrkowców!”
Kto po zadku raz przy razie jest kopany,
kto na linie balansuje wciąż na co dzień,
temu clownem jest człek dobrze wychowany,
akrobacją zaś – chodzenie po podłodze!
I nie sposób mówić tu o żadnym świrku,
– tak myślałem, obudziwszy się o świcie –
bo, kochani, kto na co dzień żyje w cyrku,
temu cyrkiem zdaje się normalne życie!

W  tym roku nie było okresu „ogórkowego”. Zanim zdążyliśmy  pozbierać 
dwumiesięczne pozostałości drugiego kwartału (nr 1 Biuletynu objął 4 mie-
siące), nastał lipiec i miało miejsce główne wydarzenie związane z ochroną 
dziedzictwa – 41. Sesja  Światowego Komitetu Dziedzictwa w Krakowie. Za-
raz potem ruszyła Szkoła Letnia ICOMOS w Toruniu, a kilka tygodni później 
kolejna w Przemyślu. We wrześniu Malbork i Toruń święciły 20-lecie wpisu na 
listę, a Zamość nawet ćwierćwiecze. Na kolejnych zebraniach Rady Ochrony 
Zabytków  konsekwentnie  zajmowano się Pomnikami Historii. Nic dziwne-
go, że  znaczna część  zeszytu zajęły kwestie z listą  związane. 
Przez cały ten czas agencje prasowe donosiły o  ważnych, niekiedy nad-
zwyczaj  ciekawych i   wzbogacających odkryciach archeologicznych. 
Wśród nich najbardziej bulwersującym stało się zidentyfikowanie przez  
poszukującego śladów dinozaurów polskiego badacza, stóp przodka na-
szego gatunku… na Krecie sprzed 7 milionów lat!!!  Wszystko to pozostaje 
w orbicie  zainteresowania tych, którym nie obce jest dziedzictwo człowie-
ka, a także sposoby, które  mogą i powinny te ślady przeszłości chronić.
Z  kolei dla Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS nadchodzi koniec 
trzeciej kadencji obecnego Prezydium, wymagający zarówno podsumo-
wania niemal dziesięciolecia jak  i  postanowienia co do kierunków dal-
szego działania. Warto podkreślić, że ICOMOS powstał w Polsce w 1965 r. 
i  rocznicę jego powołania obchodziliśmy przed dwoma laty bardzo uro-
czyście. Konferencji na temat miejsc pamięci i Walnemu Zgromadzeniu 
poświęcone będzie ostatnie w  tym roku spotkanie członków Komitetu, 
w grudniu w 2017 r. Trudno się dziwić, że Biuletyn jest podwójny i obej-
muje 6 miesięcy.
Walne Zgromadzenie PKN ICOMOS podsumuje działalność organizacji  
kierowanej przez jej prezesa Profesora Bogusława Szmygina przez 9 lat. 
Systematycznie organizowane konferencje naukowe na tematy ważne  
dla ochrony dziedzictwa i środowisk z tą problematyką związanych, seria 
publikacji, która może stanowić bibliotekę wiedzy o ochronie zabytków 
(dostępną stale w internecie) czy cieszące się wielkim zainteresowaniem 
Szkoły Letnie, umożliwiające podwyższanie kwalifikacji pracowników 
służb konserwatorskich – to tylko najbardziej reprezentatywne działa-
nia PKN ICOMOS. O rezultatach Zgromadzenia  i wynikach wyborów bę-
dziemy mogli poinformować w numerze Biuletynu 4/2017, który pojawi 
się zapewne na przełomie stycznia i lutego 2018 r. Dlatego wszystkim 
Czytelnikom Biuletynu składamy życzenia Najlepszych Świat i Dobrego 
Nowego Roku.
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Lista referatów
Marcin Owsiński, Muzeum Stutthof: Pamięć regionalna, czy 
uniwersalna? Teoria i praktyka działania Muzeum Stutthof 
w Sztutowie.
Wojciech Kowalski, Uniwersytet Śląski: Problemy ochrony 
prawnej miejsc pamięci.
Janusz Krawczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu: 
Miejsca pamięci jako przedmiot refleksji teoretyczno-kon-
serwatorskiej.
Marek Barański, Politechnika Świętokrzyska: Miejsce pamię-
ci a  przestrzenie dziedzictwa.
Waldemar J. Affelt, Politechnika Gdańska: Miejsce pamięci 
w zasobie kulturowego dziedzictwa techniki.
Jakub Lewicki, WKZ, UKSW, Warszawa: Polskie miejsca pa-
mięci – zmiany interpretacji i problemy ochrony w XXI wieku.
Andrzej Siwek, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii 
Sztuki: Miejsce pamięci i zabytek – konflikt czy sumowanie 
się wartości
Piotr Szpanowski, Magdalena Erdman, MKiDN/Departa-
ment Muzeów: Miejsca pamięci/miejsca pamięci narodo-
wej a zadania i wyzwania administracji rządowej
Katarzyna Zalasińska, Magdalena Marcinkowska,  MKiDN 
/Departament Ochrony Zabytków: Memorandum z  Wan-
see – kształtowanie uniwersalnych standardów zarządzania 
miejscami światowego dziedzictwa.

Program godzinowy Konferencji i Zgromadenia 

4 grudnia
14.30-15.00 - rejestracja uczestników
15.00-15.15 - powitanie
15.15-16.30 – konferencja u sesja I
16.30-17.00 - przerwa na kawę
17.00-18.00 – konferencja u sesja II
18.00-18.30 - dyskusja
18.30-19.30 - kolacja

5 grudnia 
10.00-12.00 - konkurs im. Prof. Zachwatowicza
12.00-12.30 - przerwa na kawę
12.30-15.00 - Walne Zgromadzenie
15.00-16.00 - lunch

GRUDZIEŃ 2017

Polski Komitet Narodowy ICOMOS we współpracy 
z  Zamkiem Królewskim w  Warszawie, Muzeum Ła-
zienki Królewskie oraz Komitetem Urbanistyki i Archi-
tektury PAN organizuje konferencję naukową zatytu-
łowaną:

Miejsce Pamięci  
– Definiowanie, Interpretacja, Ochrona

Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 
w Zamku Królewskim w Warszawie i będzie towarzy-
szyła dorocznemu Zgromadzeniu Generalnemu PKN 
ICOMOS.
Konferencja zainauguruje cykl wydarzeń, które ICO-
MOS Polska zorganizuje w  ramach roku obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
i  utworzenia państwowych służb konserwatorskich 
oraz Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 
2018 (European Year of Cultural Heritage 2018) ogło-
szonego przez Radę Europy. Patronat nad konferencją 
objęła Pani prof. dr hab. Magdalena Gawin, Generalny 
Konserwator Zabytków.
Na Konferencję zgloszono 30 referatów, z których wy-
branych zostało 10. do prezentacji. Wszystkie będą 
opublikowane w tomie pokonferecyjnym w serii PKN 
ICOMOS 

WARSZAWA  u  ZAMEK KRÓLEWSKI
4-5.12.2017

u 4-5.12.2017 Konferencja  „Miejsce Pamięci - Defi-
niowanie, Interpretacja, Ochrona”
u Zgromadzenie Generalne  Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS
uPodsumowanie Kadencji Prezydium 2014-2017 

Miejsce pamięci:  Pomnik Obrońców Wybrzeża Westerplatte
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PROFESOR JADWIGA łUKASZEWICZ KANDYDATEM NA PREZESA PKN ICOMOS

Jadwiga W. łukaszewicz
PROPOZYCJE PROGRAMOWE PKN 
ICOMOS (KADENCJA 2017- 2020)

1. PKN ICOMOS – miejsce w światowym ruchu na 
rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

Patrząc w  przyszłość naszej organizacji i  jedno-
cześnie planując pracę na następną kadencję PKN 
ICOMOS musimy wrócić pamięcią do wydarzeń, 
ale przede wszystkim ludzi, którym zawdzięczamy 
obecną pozycję PKN ICOMOS w Polsce i na świecie. 
23 czerwca 2015 roku Polski Komitet Narodowy 
wraz z całą międzynarodową społecznością skupio-
ną w ICOMOS świętował 50-lecie utworzenia naszej 
organizacji. Uroczystości odbywały się w  odbudo-
wanym po zniszczeniach II wojny światowej Zamku 
Królewskim w Warszawie. Wspaniała rocznica była 
dla naszej organizacji bardzo ważną okazją do pod-
sumowania działalności, oceny obecnej sytuacji 
i określenie planów na przyszłość.  
Przyznanie Polskiemu Komitetowi Narodowemu or-
ganizacji głównych obchodów 50 –lecia powstania 
ICOMOS, było dla nas i  całego środowiska konser-
watorskiego wielkim zaszczytem, zobowiązaniem 
i wyzwaniem. Tym bardziej, że Zgromadzenie Kon-
stytucyjne powołujące Międzynarodowy ICOMOS 
i I Kongres odbyły się w dniach 21-24 czerwca 1665 
r. w  Polsce, w  Warszawie, w  Pałacu w  Wilanowie 
i w Krakowie na Wawelu. Obecnie ICOMOS stał się 
niekwestionowanym reprezentantem środowiska 
konserwatorskiego w  świecie. Zrzesza ponad 10 
tysięcy członków w  110 Komitetach Narodowych 
i blisko 30 Międzynarodowych Komitetach Nauko-
wych. Podobnie jest w  Polsce gdzie PKN ICOMOS 
wypracował status najbardziej prestiżowej orga-
nizacji zajmującej się ochroną i  konserwacją za-
bytków. Autorytet ten tworzą ludzie, członkowie 
naszego komitetu. To ich wiedza, kwalifikacje, do-
robek naukowy i konserwatorski oraz zaangażowa-
nie w  szerokorozumianą ochronę dziedzictwa kul-
turowego zyskują coraz większe uznanie w polskim 
społeczeństwie.
Pięćdziesiąta rocznica powołania Międzynarodo-
wej Organizacji ICOMOS wymagała wyjątkowego 
uhonorowania. Dlatego członkowie PKN ICOMOS 
podjęli decyzję aby rok 2014/2015 uznać Rokiem 
Jubileuszowym i  zorganizowali wiele wydarzeń, 
których kluczowym elementem było 6 konferencji 
i seminariów naukowych. Zwieńczeniem uroczysto-

ści była międzynarodowa konferencja zatytułowa-
na Heritage in Transformation, która odbywała się 
w Wilanowie w dniach 22-24 czerwca 2015 i towa-
rzyszyła uroczystościom jubileuszowym na Zamku 
Królewskim. Dorobek naukowy konferencji stano-
wiły monografie z publikacjami referentów i praca-
mi uczestników, które ze względu na dużą liczbę nie 
były prezentowane. Ponadto część prac powstała 
później, a przyczynkiem do ich przygotowania była 
ożywiona dyskusja w  czasie konferencji. Zapewne 
poszerzyło to wiedzę na podejmowane tematy.
W  podziękowaniu wszystkim członkom PKN ICO-
MOS, których pozycja zawodowa i  naukowa oraz 
działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, przyczyniły się do wysokiego prestiżu naszego 
komitetu przygotowano jubileuszową publikację 
Polski Komitet Narodowy ICOMOS – 50 lat w  służ-
bie ochrony zabytków”. Publikacja zawiera foto-
grafie, dokumenty, spis faktów historycznych oraz 

Zgodnie ze statutem PKN ICOMOS kandydat na prezesa winien  miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem zgłosić 
swoja kandydaturę i przedstawić program, który chciałby realizować. Prezydium PKN ICOMOS zapronowało, aby 
kandydatką na Prezesa została prof. Jadwiga Łukaszewicz, pełniąca w Prezydium ostatnich dwóch kadencji funkcje 
wiceprezesa. Przedstawiamy  jej program pracy PKN ICOMOS i CV.

Prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz 
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teksty archiwalnych wystąpień znamienitych po-
staci, m.in. Prof. Olgierda Czernera, Prof. Stanisława 
Lorentza, dr Andrzeja Michałowskiego, Prof. Krzysz-
tofa Pawłowskiego, Prof. Andrzeja Tomaszewskiego, 
oraz naszego Prezesa trzech ostatnich kadencji Prof. 
Bogusława Szmygina.
Spoglądając na archiwalne fotografie widzimy rzesze 
naszych członków, bez których nasz Komitet Narodo-
wy by nie istniał i nie mógł tak skutecznie działać już 
przez 52 lata.

2. PKN ICOMOS – dzisiaj

Siłą naszego Komitetu są nasi poprzednicy, wytyczyli 
nam drogi ochrony dziedzictwa i wskazali sposoby reali-
zacji, stworzyli zasady, które staramy się kontynuować. 
Polski Komitet Narodowy ICOMOS liczy obecnie 223 
członków, w tym:
- 16 członków honorowych, 
- 201 członków zwyczajnych,
- 6 wspierających (UM Krakowa, UM Torunia, UM Za-
mościa, Muzeum zamkowe w Malborku, Muzeum Żup 
Karkowskich Wieliczka, Muzeum Górnictwa Węglo-
wego w Zabrzu).
Działamy w  11 specjalistycznych komitetów nauko-
wych:
1. KOMITET ARCHITEKTURY MILITARNEJ : koordyna-

tor – Cezary Głuszek,
2. KOMITET ARCHITEKTURY XX WIEKU: koordynator 

–  Małgorzata Włodarczyk,  
3. KOMITET DREWNA: koordynator – Dominik Mą-

czyński,
4. KOMITET DZIEDZICTWA TECHNIKI: koordynator – 

Miron Urbaniak, 
5. KOMITET HISTORII I KONSERWACJI ARCHITEKTURY 

SAKRALNEJ: koordynator – Ewa Łużyniecka,
6. KOMITET KAMIENIA: koordynator – Jadwiga W. Łu-

kaszewicz,
7. KOMITET MALARSTWA ŚCIENNEGO: koordynator – 

Ewa Święcka,
8. KOMITET OCHRONY DZIEDZICTWA MIAST: koordy-

nator – Danuta Kłosek-Kozłowska,
9. KOMITET OCHRONY I KONSERWACJI ARCHITEKTU-

RY MODERNISTYCZNEJ: koordynator – Jakub Le-
wicki,

10. KOMITET OGRODÓW HISTORYCZNYCH I  KRAJO-
BRAZU KULTUROWEGO: koordynator – Barbara 
Werner,

11. KOMITET TEORII KONSERWATORSKIEJ: koordyna-
tor – Bogusław Szmygin.

Podstawą naszego działania jest ogromna życzliwość 
i chęć współpracy wszystkich członków naszego Ko-
mitetu. Tylko dzięki temu możemy podejmować nowe 
wyzwania a mnie pozwoliło podjąć decyzję o kandy-
dowaniu w tegorocznych wyborach.

3. PLANY DZIAŁANIA PKN ICOMOS – kadencja 2017-
2020

Podstawą do ubiegania się o  funkcję Prezesa PKN 
ICOMOS jest moje 40-letnie doświadczenie zawo-
dowe: naukowe, konserwatorskie i  organizacyjne 
w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wielu 
instytucjach, gremiach społecznych oraz doświadcze-
nie, jakie zdobyłam pełniąc funkcję vice prezesa przez 
ostatnie dwie kadencje pod czujnym okiem prof. Bo-
gusława Szmygina.
Autorytet PKN ICOMOS wypracowali przede wszyst-
kim nasi poprzednicy i  naszym obowiązkiem jest 
jego podtrzymywanie. Zatem kontynuacji wymaga 
główna linia postępowania naszego komitetu, którą 
jest tworzenie platformy do dyskusji nad najważniej-
szymi problemami ochrony dziedzictwa materialne-
go i  niematerialnego oraz budowanie  ośrodka opi-
niotwórczego. Było to możliwe poprzez organizację 
lub współorganizację wielu konferencji i seminariów 
oraz wydawanie monografii i czasopism. Uważam, że 
tę drogę należy kontynuować, zwracając szczególną 
uwagę na szeroką dyskusję środowiska nad metoda-
mi i zakresem prowadzonych obecnie, na szeroką ska-
lę, pracami konserwatorskimi. Jednakże ze względu 
na charakter naszej organizacji, PKN ICOMOS powi-
nien dalej realizować swe działania nie tylko w kraju, 
ale również na arenie międzynarodowej. Za granicą 
Komitet powinien reprezentować polskie środowisko 
konserwatorskie, promować myśl naukową, doświad-
czenie i  działania w  obszarze ochrony dziedzictwa. 
Zapraszać do Polski przedstawicieli środowisk kon-
serwatorskich z  różnych krajów szerzej dzieląc się 
naszymi doświadczeniami, poprzez prezentację myśli 
i praktyki w ochronie dóbr kultury. 
Realizując główne cele PKN ICOMOS oraz kontynuując 
główną linie postępowania w nadchodzącej kadencji 
2017-2020 podejmowane będą działania na rzecz ca-
łego środowiska konserwatorskiego, a wśród nich do 
najważniejszych należy zaliczyć:
•	czynne włączenie się w organizację obchodów jubi-

leuszu 100-lecia Państwowych Służb Konserwator-
skich w Polsce, przypadającego w 2018 r.,

•	organizację minimum 2 konferencji naukowych 
rocznie, dotyczących najważniejszych, ale bieżący 
zagadnień w ochronie dziedzictwa, ważnych dla ca-
łego środowiska,

•	kontynuację przygotowania cyklu konferencji doty-
czących konserwacji ruin (kolejna edycja 2018),

•	stworzenie forum dyskusyjnego poprzez organi-
zację sympozjów tematycznych, dotyczących waż-
nych zagadnień we współczesnych działaniach kon-
serwatorskich 

•	współpracę z  regionalnymi społecznościami celem 
podwyższenia standardów w ochronie dziedzictwa,

•	intensyfikacja i poszerzenie działań naukowych ko-
misji PKN ICOMOS o zagadnień związanych z teorią 
współczesnej konserwacji i próby stworzenia odpo-
wiednich Kart np. Konserwacji Architektury, Konser-

WIADOMOŚCI ICOMOS
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wacji Architektury Drewnianej, Kamienia itp. oraz 
poprzez organizację nowych komisji np. Archeolo-
gii, czy Opieki nad Miejscami Pamięci,

•	kontynuacja polityki wydawniczej Komitetu; wydawa-
nie monografii pokonferencyjnych ale przede wszyst-
kim rozwój powstałych czasopism: Ochrona Dziedzic-
twa Kulturowego (od 2016)  www.czasopismo.ico-
mos-poland.org,  Heritage for Future (od 2017),

•	podjęcie starań o wpisanie czasopism PKN na listę 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

•	kontynuacja wydawania Biuletynu PKN ICOMOS,
•	kontynuacja przyznawania nagród im. Prof. Jana 

Zachwatowicza dla osób wybitnie zasłużonych 
w ochronie zabytków,

•	kontynuowanie Konkursu im. Prof. Jana Zachwato-
wicza na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie 
ochrona dziedzictwa,

•	organizowanie „Letniej Szkoły PKN ICOMOS” dla 
młodych pracowników w ochronie zabytków (2018 
– V edycja, Architektura drewniana),

•	udzielanie patronatu wydarzeniom związanym 
z konserwacją i ochroną dóbr kultury,

•	rozszerzenie współpracy ze stowarzyszeniami dzia-
łającymi na rzecz ochrony dziedzictwa m.in. Stowa-
rzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Związkiem 
Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszeniem Ar-
chitektów Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwem 
Opieki nad Zabytkami,

Na arenie międzynarodowej będziemy rozszerzali 
swą działalność poprzez kontynuację działań zmie-

rzających do organizacji międzynarodowych konfe-
rencji, sympozjów oraz wydawnictw dla specjalistów 
z  obcych krajów oraz przez intensyfikację działań 
członków naszego Komitetu za granicą. Poprzez m.in.:
•	  wydawanie czasopisma, Heritage for Future,
•	  kontynuację Międzynarodowej Szkoły Letniej w Lu-

blinie dla specjalistów z Ukrainy, Litwy, Estonii,
•	  rozszerzenie współpracy z Narodowymi Komitetami 

ICOMOS w różnych krajach, i kontynuacja z Komite-
tami krajów wschodnich (Ukraina, Estonia, Łotwa, 
Litwa, Białoruś,  Armenia, Gruzja),

•	  udział członków naszego Komitetu w pracach Mię-
dzynarodowych Komitetach Naukowych ICOMOS,

•	  kontynuowanie pracy jako Partner w międzynaro-
dowych grantach (RUINS w ramach Interreg Euro-
pe i  Sustainable Urban Rehabilitation in Europe) 
oraz podjęcie działań w sprawie pozyskiwania na-
stępnych,

•	  organizowanie międzynarodowych konferencji, ce-
lem wymiany doświadczeń w zakresie konserwacji 
zabytków i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Zaproponowany plan działania PKN ICOMOS w  ka-
dencji 2017-2020 wydaje się być realnym, biorąc pod 
uwagę ogromny potencjał naukowy i  organizacyjny 
członków naszego Komitetu.
A realizacja naszych zamierzeń przyczyni się do dal-
szego rozszerzenia wiedzy z pożytkiem dla zasobów 
dziedzictwa kulturowego.
Toruń, 2 listopada 2017 r.

Prof. dr hab. Jadwiga W. łukaszewicz - CV

Jadwiga W. Łukaszewicz jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Stopnie doktora 
(1987r.) i doktora habilitowanego (2002 r.) uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych w dziedzinie nauk huma-
nistycznych, w dyscyplinie nauk o sztuce w zakresie konserwacji i restauracji zabytków. Od 2005 r.zajmuje 
stanowisko profesora nadzwyczajnego w macierzystej uczelni, a od 2015 roku posiada tytuł profesora. Była 
prodziekanem Wydziału Sztuk Pięknych ds. ogólnych (2005-2008), kierownikiem Zakładu Konserwacji Ele-
mentów i Detali Architektonicznych (2000-2014). 

W pracy zawodowej koncentruje się na badaniach naukowych, działalności dydaktycznej i konserwator-
skiej. Zajmuje się przyczynami i mechanizmami korozji zabytków, nowymi materiałami i metodami konserwacji 
budowli, detali architektonicznych i rzeźb wykonanych z naturalnych i sztucznych kamieni. Badania nauko-
we realizowała w ramach funduszy KBN, NCN, we współpracy z jednostkami naukowymi w Niemczech, Belgii, 
Włoszech, Portugalii oraz w ramach europejskich programów Kultura 2000, 6PR UE, 7PR UE, a w programie 
Horyzont 2020 w projekcie IPERION odpowiada za zagadnienia związane z konserwacją zabytków kamiennych. 

Wyniki swych badań przedstawiła w ponad 80 artykułach w czasopismach naukowych oraz  w ok. 75 
referatach na konferencjach naukowych w kraju i za granicą (m.in. Bułgaria, Niemcy, Włochy, Francja, Belgia, 
Szwecja, Łotwa, USA). Była autorem, współautorem i redaktorem 6 książek. Prowadziła badania konserwator-
skie i opracowała programy prac konserwatorskich ok. 100 zabytków kamiennych i architektonicznych, przy 
takich dziełach jak toruński ratusz, ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu, katedry w Kołobrzegu, Koszalinie, 
elewacje kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie. Prowadziła samodzielnie lub była członkiem zespołów kon-
serwatorskich realizujących prace przy wielu cennych obiektach zabytkowych m.in. kaplicy Najświętszego 
Sakramentu, ołtarzach w katedrze w Płocku, portalach w katedrze w Gnieźnie, epitafiach w katedrze św. 
Janów w Toruniu.    

Wypromowała ponad 70 magistrów sztuki w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki o specjalności 
konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego oraz 5 doktorów.
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Aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska konserwatorskiego, jest m.in. 
członkiem Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zastępcą Przewod-
niczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej, wiceprezesem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS(o-
statnich kadencji, gdzie dodatkowo kieruje komisją naukową konserwacji kamienia, ponadto uczestniczy 
w  pracach międzynarodowego komitetu konserwacji kamienia ISCS ICOMOS oraz Permanent Scientific 
Committee for Stone Conservation. Jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Stowa-
rzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Przewodniczącą Rady Prezydenta Miasta Torunia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony 

Zabytków, zwany dalej „Stowarzyszeniem” lub „Komitetem 
ICOMOS”, jest dobrowolnym i samorządnym stowarzysze-
niem mającym na celu ochronę zabytków stanowiących 
element dziedzictwa kulturowego. 

2.  Stowarzyszenie jest kontynuatorem założonego 
w 1965 r. Polskiego Komitetu Narodowego Międzynaro-
dowej Rady Ochrony Zabytków. 

3.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i  działa na 
podstawie przepisów ustawy z  dnia 7 kwietnia 1989  r. 
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. 
zm.) oraz niniejszego statutu.

4. Komitet ICOMOS jest członkiem Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków (International Council on Monuments 
and Sites - ICOMOS) i może być członkiem innych krajo-
wych i międzynarodowych organizacji.

5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 2

1. Siedzibą Komitetu ICOMOS jest Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzecz-

pospolitej Polskiej.
3. Komitet ICOMOS może prowadzić działalność poza gra-

nicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasa-

dach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 3
Celem Komitetu ICOMOS rozwijanie i rozpowszechnianie sku-
tecznych metod ochrony dziedzictwa kulturowego, w  szcze-
gólności metod zarządzania zabytkami, oraz konserwacji 
obiektów, zespołów i miejsc zabytkowych w Polsce. 

§ 4
Komitet ICOMOS realizuje swoje cele przez takie działania, 
jak:
1.  Zbieranie, analizowanie i  upowszechnianie informacji 

dotyczących ochrony i  zarządzania dziedzictwem kultu-
rowym, w szczególności zabytkami, ich konserwacją i re-
waloryzacją, w  zakresie teorii konserwacji i  metodologii 
działań. 

2. Integracja zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego 
z ochroną środowiska przyrodniczego.

3. Współpraca w  przygotowywaniu programów szkolenia 
specjalistów w zakresie ochrony, konserwacji i rewalory-
zacji zabytków.

4.  Współpraca z  UNESCO, Międzynarodowym Centrum 
Konserwacji w Rzymie (ICCROM), Międzynarodową Radą 
Muzeów (ICOM) oraz regionalnymi ośrodkami ochrony 
i konserwacji. 

5. Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi 
oraz innymi działającymi w zakresie ochrony zabytków. 

6.  Przyznawanie nagród i  wyróżnień w  zakresie ochrony 
zabytków. 

7. Współpraca przy typowaniu i opiniowaniu obiektów, ze-
społów i miejsc zabytkowych w Polsce, które powinny 
być wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural-
nego i Naturalnego.

8. Powoływanie komisji i grup roboczych w celu stworze-
nia platform do wymiany informacji i współpracy. 

9.  Organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów 
i  programów badawczych o  zasięgu lokalnym, krajo-
wym i międzynarodowym. 

10. Wydawanie publikacji dotyczących dziedzictwa kultu-
rowego, zwłaszcza zabytków. 

§ 5
1. Uczestnictwo w pracach Komitetu ICOMOS ma charakter 

społeczny. 
2. Do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników. 
3.  Stowarzyszanie może prowadzić działalność gospodar-

czą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia słu-

ży realizacji celów statutowych i nie może stanowić do-
chodu jego członków. 

Rozdział III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 6
1. Członkami Komitetu ICOMOS mogą być osoby fizyczne 

i prawne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierają-

cym Stowarzyszenia.
§ 7

1. W skład Komitetu ICOMOS mogą wchodzić następujący 
członkowie:

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

STATUT PKN ICOMOS

WIADOMOŚCI ICOMOS
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1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający,
3) członkowie honorowi.

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która 
jest zaangażowana w działalność związaną z ochroną za-
bytków, złożyła deklarację członkowską do Prezydium, 
przedstawiła pozytywną opinię dwóch członków Stowa-
rzyszenia i została przyjęta uchwałą Prezydium większo-
ścią głosów na posiedzeniu, w którym uczestniczyło co 
najmniej 2/3 członków Prezydium. 

3.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub 
prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzysze-
nia pomoc finansową lub rzeczową i  została przyjęta 
uchwałą Prezydium większością głosów, przy czym oso-
ba prawna działa w Komitecie ICOMOS poprzez swojego 
przedstawiciela.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która 
wniosła wybitny wkład w działalność związaną z ochro-
ną zabytków i, której na wniosek Prezydium nadano ty-
tuł członka honorowego uchwałą Walnego Zgromadze-
nia Członków. 

§ 8
1. Członek zwyczajny i honorowy ma:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Ko-
mitetu ICOMOS, 

2) prawo uczestniczyć w konferencjach, sympozjach 
i  seminariach organizowanych przez Komitet 
ICOMOS,

3)  prawo zgłaszać wnioski do Prezydium Komitetu 
ICOMOS,

4)  prawo zaskarżać do Walnego Zgromadzenia 
Członków uchwały Prezydium Komitetu ICOMOS 
dotyczące spraw członkowskich,

5) prawo nosić odznakę Stowarzyszenia. 
2. Członek zwyczajny i honorowy ma obowiązek:

1)  aktywnego uczestniczenia w  pracach Komitetu 
ICOMOS,
2) przestrzegania statutu i uchwał organów Komite-
tu ICOMOS,
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej.

3.  Członek zwyczajny ma obowiązek regularnego opłaca-
nia składek członkowskich i innych zobowiązań w Komi-
tecie ICOMOS.

4.  Członek honorowy jest zwolniony z  opłacania składek 
członkowskich.

§ 9
1.  Członek wspierający ma prawa, o  których mowa w  § 8 

ust. 1 pkt. 2-5.
2.  Członek wspierający jest obowiązany do regularnego 

wywiązywania się z  deklarowanych świadczeń oraz 
przestrzegania statutu i uchwał organów Komitetu ICO-
MOS.

§ 10
1.  Członkostwo w  Stowarzyszeniu ustaje poprzez skreśle-

nie z listy członków na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do 

Prezydium, po uprzednim uregulowaniu składek 
członkowskich i innych zobowiązań,

2) śmierci członka zwyczajnego lub honorowego,

3) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 
orzekającego karę pozbawienia praw publicz-
nych,

4) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
5) zalegania z opłatami składek członkowskich lub in-

nymi zobowiązaniami, przez okres przekraczający 
24 miesiące,

6) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku 
uchwały Walnego Zgromadzenia Członków,

7) utraty osobowości prawnej przez członka wspie-
rającego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4-5, Prezydium 
przesyła członkowi uchwałę o skreśleniu z listy. 

3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 można złożyć odwo-
łanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

4. W przypadku odmowy wpisania na listę członków Sto-
warzyszenia, ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna

§ 11
Organami Komitetu ICOMOS są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Prezydium;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.

§ 12
1. Kadencja organów Komitetu ICOMOS trwa 3 lata.
2. Wyboru członków Prezydium, Komisji Rewizyjnej i  Sądu 

Koleżeńskiego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków 
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

3. Daną funkcję w każdym z organów wymienionych w § 11 
pkt. 2-4 można pełnić nie dłużej niż trzy kolejne kaden-
cje, a być członkiem każdego z tych organów - nie dłużej 
niż sześć kolejnych kadencji.

4.  Na czele Prezydium stoi prezes Komitetu ICOMOS, wy-
bierany w odrębnym głosowaniu, poprzedzającym wy-
bory pozostałych członków Prezydium.

5. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały organów Komi-
tetu ICOMOS są podejmowane w  głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, w  obecności co najmniej 
połowy uprawnionych członków. 

6. Uchwały, o których mowa w ust. 5 mogą być podejmo-
wane w głosowaniu tajnym, po podjęciu w tej sprawie 
uprzedniej uchwały.

7. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka 
organów Stowarzyszenia w  trakcie kadencji, skład oso-
bowy tego organu jest uzupełniany przez niewybranych 
kandydatów, którzy w wyborach do danego organu uzy-
skali kolejno największą liczbę głosów. 

Walne Zgromadzenie Członków
§ 13

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najważniejszym or-
ganem Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków, zwanym dalej „Wal-
nym Zgromadzeniem”, udział biorą:
1) członkowie honorowi i zwyczajni - z głosem stano-

wiącym,
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2) członkowie wspierający - z głosem doradczym.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgroma-

dzenia, członków Komitetu ICOMOS powiadamia Prezy-
dium, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane:
1) w pierwszym terminie, gdy jest obecna co najmniej 

połowa członków uprawnionych do głosowania,
2)  w  drugim terminie, wyznaczonym 30 minut po 

pierwszym terminie, niezależnie od liczby człon-
ków uprawnionych do głosowania.

§ 14
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwy-

czajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być sprawozdaw-

cze lub sprawozdawczo-wyborcze. 
3.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez 

Prezydium w następujących terminach: 
1) zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze 

– raz w roku,
2) zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-

-wyborcze – co trzy lata. 
4. Obradami Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wy-

borczego kieruje przewodniczący wybrany przez uczest-
ników Walnego Zgromadzenia, który nie jest członkiem 
żadnego z organów wymienionych w § 11 pkt. 2-4. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowany wniosek co najmniej 30 człon-
ków zwyczajnych Komitetu ICOMOS. 

6.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o  którym mowa 
w ust. 5 pkt 2 i 3 powinno być zwołane w ciągu 30 dni 
od dnia złożenia wniosku do Prezydium.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie 
nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 15
Walne Zgromadzenie w szczególności:

1) określa główne kierunki działania Komitetu ICO-
MOS,

2) uchwala regulamin obrad,
3) uchwala statut i jego zmiany,
4) uchwala budżet Komitetu ICOMOS,
5) wybiera, powołuje i odwołuje członków organów 

Komitetu ICOMOS,
6)  zatwierdza sprawozdania organów Komitetu 

ICOMOS i  udziela absolutorium Prezydium Ko-
mitetu ICOMOS,

7) ustala wysokości składek członkowskich oraz in-
nych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek 
i świadczeń,

8)  rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków 
i organy Komitetu ICOMOS,

9) rozpatruje odwołania w sprawach członkowskich 
od uchwał Prezydium,

10) podejmuje uchwały o przynależności do innych 
organizacji krajowych lub międzynarodowych, 
większością co najmniej 2/3 uprawnionych do 
głosowania, 

11) na wniosek Prezydium nadaje i pozbawia tytułu 
członka honorowego Komitetu ICOMOS,

12)  podejmuje uchwały o  rozwiązaniu Komitetu 
ICOMOS i przeznaczeniu jego majątku. 

Prezydium
§ 16

1. Prezydium kieruje działalnością Komitetu ICOMOS. 
2. W skład Prezydium wchodzi: prezes, od 2 do 4 zastępców 

prezesa, sekretarz generalny i  jego zastępca, skarbnik 
i jego zastępca oraz od 2 do 3 członków.

3.  Do składania skutecznych oświadczeń woli w  imieniu 
Stowarzyszenia są wymagane podpisy dwóch członków 
Prezydium, w tym prezesa, z zastrzeżeniem postanowie-
nia § 21 ust. 8. 

4. Posiedzenia Prezydium zwołuje prezes z własnej inicja-
tywy lub z  inicjatywy innych organów Stowarzyszenia, 
w wypadkach wskazanych w statucie. 

5.  Posiedzenia Prezydium odbywają się w  miarę potrzeb, 
jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

6. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział, z głosem 
doradczym, członkowie Komitetu ICOMOS, pełniący 
funkcję prezesa w poprzednich kadencjach. 

§ 17
Do zakresu działania Prezydium należy:

1)  realizacja celów Komitetu ICOMOS oraz uchwał 
Walnego Zgromadzenia,

2) reprezentowanie Komitetu ICOMOS,
3) współpraca z Międzynarodową Radą Ochrony Za-

bytków ICOMOS w Paryżu i jej komitetami,
4) współpraca z komitetami narodowymi w  innych 

państwach,
5) zarządzanie majątkiem Komitetu ICOMOS,
6)  podejmowanie decyzji w  sprawie nabycia lub 

zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Sto-
warzyszenia,

7)  powoływanie komisji, zespołów oraz określanie 
ich zadań,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9) prowadzenie działalności gospodarczej,

10) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowa-
nia i skreślania z listy członków Stowarzyszenia,

11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu 

członka honorowego Stowarzyszenia, 
13) składanie sprawozdań z działalności na Walnym 

Zgromadzeniu.

Komisja Rewizyjna
§ 18

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli 
działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja składa się z 3 członków, wybranych przez Walne 
Zgromadzenie.

3.  Komisja wybiera ze swego składu: przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4.  Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji 
w Stowarzyszeniu.

WIADOMOŚCI ICOMOS
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§ 19

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1)  składanie sprawozdań z  działalności na Walnym 

Zgromadzeniu,
2)  składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosku 

o  udzielenie lub odmowę udzielenia absoluto-
rium Prezydium Komitetu ICOMOS,

3) występowanie do Prezydium z wnioskami z prze-
prowadzonych kontroli,

4) wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Prezydium 
w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, 

5) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia w  wypadku nie wywiązy-
wania się przez Prezydium ze statutowych obo-
wiązków,

6) zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia w wypadku nie zwołania go przez Prezydium 
w trybie ustalonym w statucie.

2.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać 
udział, z  głosem doradczym, w  posiedzeniach Prezy-
dium Komitetu ICOMOS. 

Sąd Koleżeński
§ 20

1.  Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozpatry-
wania wniosków dotyczących sporu między członkami 
Komitetu ICOMOS, godzącego w dobre imię członka lub 
Komitetu ICOMOS.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybranych przez 
Walne Zgromadzenie. 

3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu: przewodniczą-
cego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

4. Sąd Koleżeński ustosunkowuje się do pisemnego wnio-
sku członka Komitetu ICOMOS w terminie do 2 miesięcy 
od daty złożenia wniosku.

5. W wyniku postępowania Sąd Koleżeński wydaje orzecze-
nie, które przekazuje zainteresowanym stronom oraz, 
które jest odczytywane na najbliższym Walnym Zgro-
madzeniu. 

6. Orzeczenie może przewidywać następujące sankcje:
1) udzielenie upomnienia,
2) zawieszenie członkostwa w Komitecie ICOMOS na 

okres do 2 lat,
3) wykluczenie z Komitetu ICOMOS.

7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo od-
wołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

8.  Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego może zostać uchylone 
uchwałą 2/3 członków Walnego Zgromadzenia, podjętą 
w obecności co najmniej połowy uprawnionych do gło-
sowania. 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 21
1. Majątek Komitetu ICOMOS stanowią nieruchomości, ru-

chomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowią-
cych własność lub będących w użytkowaniu Ko-
mitetu ICOMOS,

3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5)  wpływy z  działalności statutowej, w  tym zyski 

z własnej działalności gospodarczej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, 

mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Komite-
tu ICOMOS.

4.  Składki członkowskie powinny być opłacane do końca 
I kwartału danego roku, z wyjątkiem ust. 5 i 6.

5. Członkowie Stowarzyszenia, którzy chcą otrzymać legi-
tymację Komitetu ICOMOS w styczniu danego roku, po-
winni opłacić składkę członkowską w poprzednim roku, 
w terminie wynikającym z zasad przyjętych przez Mię-
dzynarodową Radę Ochrony Zabytków ICOMOS w Pary-
żu. 

6. Nowoprzyjęci członkowie powinni wpłacać składki w cią-
gu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu 
w poczet członków Komitetu ICOMOS.

7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz ra-
chunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków mająt-
kowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Prezy-
dium, w tym prezes lub skarbnik.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 22
1.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjecie 

uchwały o  rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne 
Zgromadzenie wymaga większości 2/3 głosów, w obec-
ności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiąza-
nie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego 
Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy zostały umiesz-
czone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

3. Do zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, na którym 
będą poruszone sprawy o których mowa w ust. 2, należy 
dołączyć projekty uchwał.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Wal-
ne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia li-
kwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

5.  W  sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia, 
nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpo-
wiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 23
Uchwała o  zmianie statutu Stowarzyszenia staje się sku-
teczna z chwilą wpisania zmienionego statutu do Krajowe-
go Rejestru Sądowego. 
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FORUM MłODYCH PROFESJONALISTÓW UNESCO W łAZIENKACH KRÓ-
LEWSKICH

CZERWIEC 2017

Kilkudziesięciu ekspertów zajmujących się ochroną dzie-
dzictwa wzięło udział w warsztatach, które odbyły się 28 
czerwca 2017 r. w Łazienkach Królewskich. Forum Młodych 
dyskutowało o utrzymaniu historycznych ogrodów i kon-
serwacji eksponatów z Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej 
Oranżerii. Wydarzenie upamiętnia dąb zasadzony w Ogro-
dzie Romantycznym. 

Forum Młodych Profesjonalistów (World Heritage Young 
Professionals Forum), towarzyszące 41. sesji Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, do 28 czerwca 
gościło w Warszawie. Jego uczestnicy odwiedzili Zamek 
Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum 
Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Tam, zgodnie 
z tematem tegorocznego Forum Młodych – „Pamięć: Utra-
cone i Odzyskane Dziedzictwo” („Memory: Lost and Reco-
vered Heritage”), omawiali kwestie związane z destrukcją 
miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także pro-
blemy z odbudową zniszczonych zabytków. Polska, jako 
gospodarz Forum Młodych i 41. sesji Komitetu Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, dzieli się w tym zakresie swoimi do-
świadczeniami.

W Łazienkach Królewskich odbyły się warsztaty dla 
uczestników Forum. Dyskutowano o utrzymaniu histo-
rycznych ogrodów na przykładzie naszego Muzeum i kon-
serwacji zabytkowych eksponatów w oparciu o Królewską 
Galerię Rzeźby w Starej Oranżerii. Forum Młodych Pro-
fesjonalistów i 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzic-
twa UNESCO upamiętniło uroczyste zasadzenie dębu w 
północno-wschodniej części Ogrodu Romantycznego. W 
wydarzeniu wzięli udział: prof. Sławomir Ratajski, Sekre-

tarz Generalny PK ds. UNESCO, dr hab. inż. arch. Małgo-
rzata Rozbicka, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzic-
twa, oraz prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, dyrektor 
Muzeum Łazienki Królewskie. Forum przygotowywane 
zostało przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzyna-
rodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy Forum to 
osoby między 22 a 32. rokiem życia, wybrane w procedu-
rze konkursowej i reprezentujące różne dziedziny wiedzy 
związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Pochodzą 
z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa 
(Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, 
Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Kuba, 
Liban, Peru, Polska, Portugalia, Tanzania, Tunezja, Wiet-
nam i Republika Zimbabwe), a także z Białorusi, Czech, 
Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Indii, Iraku, Litwy, Mali, Nie-
miec, Słowacji, Syrii, Turcji, Ukrainy i Węgier.
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NARODOWE MUZEUM TECHNIKI

9 czerwca 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego powołał Narodowe Muzeum Techniki. Nowa pla-
cówka ma przejąć zbiory i siedzibę Muzeum Techniki NOT, 
które funkcjonowało w  Pałacu Kultury i  Nauki od chwili 
jego zbudowania. Dyrektorem nowej placówki został 

Piotr Mały. Należy mieć nadzieje, że dzięki temu zostanie 
zażegnany wielomiesięczny kryzys związany z  zadłuże-
niem instytucji i jej niepewnym losem na przyszłość. Sto-
łeczny Konserwator Zabytków wpisał zbiory muzeum do 
rejestru.

LIPIEC 2017

41. SESJA KOMITETU DZIEDZICTWA ŚWIATOWEGO W KRAKOWIE 2-12 LIPCA 2017

41. Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa była naj-
ważniejszym wydarzeniem roku 2017 r. w dziedzinie 
ochrony dóbr kultury. Sesja Komitetu Dziedzictwa to 
ogromne wyzwanie organizacyjne. Przyjechało po-
nad 1000 osób, w  tym delegaci 123 państw, wśród 
nich eksperci, ambasadorzy przy UNESCO, osoby 
przygotowujące wnioski do wpisu na Listę Świato-
wego Dziedzictwa, ci którzy je opiniują i inni, którzy 
prowadza monitoring stanu obiektów. Organizato-
rami Sesji ze strony polskiej, z  ramienia Rządu RP, 
było Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego i  Narodowy Instytut Dziedzictwa. Obrady to-
czyły się w Hali Kongresowej przy bardzo zaostrzo-
nym reżimie bezpieczeństwa. Jest to zrozumiałe, bo 
nieopodal miały miejsce manifestacje, szczególnie 

w  sprawie ochrony Puszczy Białowiejskiej. Mimo 
izolacji obiektu przebieg obrad był transmitowany 
przez telewizję i  każdy mógł je śledzić na bieżąco. 
Obrady w znacznej części prowadził prof. Jacek Pur-
chla, przewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO 
i  dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury 
w  Krakowie. Można było podziwiać jego kompe-
tencje i niezwykłe umiejętności koncyliacyjne. Wie-
le kwestii wywoływało zażarte dyskusje i uzyskanie 
konsensu nie było łatwe. W trakcie sesji zatwierdzo-
no nominacje 21 obiektów (w tym 3 przyrodniczych) 
i lista wzrosła obecnie do 1073 miejsc. Spory posta-
wały w sprawach uznania miejsc wpisanych na listę, 
ale zagrożonych. Dotyczyło to Hebronu i Wiednia. Po 
raz pierwszy na liscie znalazły się obiekty z 2 państw 

Obrady 41 sesji UNESCO w małopolskim Międzynarodowym Centrum Kongresowym
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afrykańskich – Erytrei i Angoli. Polska zyskała 15. wpis 
– kopalnię w Tarnowskich Górach. Starania w tej spra-
wie toczyły się kilka lat i  wniosek był przygotowany 
niezwykle starannie. Został też przyjęty jednogłośnie. 
Zapadła też decyzja Komitetu dotycząca Białowieży 
i  systemu monitoringu sprawy w  najbliższym roku. 
Sukcesem organizatorów było liczne wykorzystanie 
przez delegatów oferty udziału w  imprezach towa-
rzyszących, zwłaszcza zwiedzania miejsc światowego 
dziedzictwa. 

Sesji towarzyszyły też imprezy z  udziałem członków 
PKN ICOMOS. Odbudowie Starego Miasta w Warszawie 
i jego wpisu na listę poświęcone było spotkanie z profe-
sorem Krzysztofem Pawłowskim w Międzynarodowym 
Centrum Kultury. W głównym obiekcie przedstawiane 
były wpisy na Listę „Memory of the World”. Prezentowa-
li je Marek Konopka i Tomasz Komorowski, członkowie 
Krajowego Komitetu Pamięci Świata. Istotnym wyda-
rzeniem stała się Akcja Solidarni z Aleppo, której niżej 
poświęcamy osobną informację. (mhk)

Marek Konopka o wpisie dokumentów BOS na Listę “Pamięć świata”  na konferencji towarzyszącej  41 Sesji UNESCO

WIADOMOŚCI ICOMOS

41. sesji Komitetu Świa-
towego Dziedzictwa 
w  Krakowie (2-12 lip-
ca) towarzyszyła akcja 
charytatywna na rzecz 
mieszkańców Aleppo. 
Odbyła sie zbiórka fun-
duszy w  dniach sesji 
oraz koncert na Bulwa-
rze Wołyńskim (9 lipca). 
Wystąpili między innymi 
Kasia Kowalska, Seba-
stian Karpiel-Bułecka, 
Dariusz Malejonek, Hali-
na Mlynkova. 
Akcja objęta była Hono-
rowym Patronatem Ge-
neralnego Konserwatora 
Zabytków – prof. Magda-
leny Gawin. Organizato-
rem był Caritas Polska.

SOLIDARNI Z ALEPPO 
– AKCJA CHARYTATYWNA PODCZAS 41. SESJI KOMITETU ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA W KRAKOWIE
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                          Warszawa, Zamek, Królewski, 1944                                                            Warszawa, Zamek Królewski, 2011
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Rekonstrukcja historycznego centrum Warszawy – 
Starego i Nowego Miasta oraz Traktu Królewskiego 
była przedsięwzięciem bez precedensu w historii. 
W 1980 roku ten zbiorowy wysiłek mieszkańców sto-
licy, historyków sztuki oraz konserwatorów został 
doceniony przez Komitet Światowego Dziedzictwa 
– historyczne centrum Warszawy zostało wpisane na 
Listę światowego dziedzictwa.
Wydawało się, że rekonstrukcja zabytków Warszawy 
przeszła już do historii, nie przykuwa uwagi świata. 
Dzisiaj się to bardzo zmieniło, powodem jest znisz-
czenie miast – głównie Aleppo. Pytanie o to jak 
odbudować miasta po wojnie ponownie pojawi-
ło się na forum UNESCO. Plany dotyczące przyszłej 
odbudowy Aleppo, spowodowały, że oczy UNESCO 
są powtórnie zwrócone na Warszawę. Polacy prze-
szli przez podobne doświadczenie całkowitego 
zniszczenia miasta i dlatego podzielimy się naszymi 

ODBUDOWA WARSZAWY NA LIŚCIE UNESCO

umiejętnościami i wiedzą dotyczącą odbudowy, tak 
by w przyszłości Aleppo, jak Warszawa, podniosło się 
z ruin − powiedziała wiceminister kultury Magdale-
na Gawin.
Odbudowa starówki i całego miasta nie byłaby moż-
liwa bez ogromnego zaangażowania wszystkich Po-
laków. Pisarz Leopold Tyrmand tak opisał powojenne 
lata w „Złym”:  „Jeden z filozofów obliczył, że warsza-
wiacy wdychali wtedy cztery cegły rocznie. Warsza-
wiacy oddychali budową – nie była to metafora, lecz 
ciężka, zakurzona, ceglana i pylasta prawda. Trzeba 
zaś bardzo kochać swe miasto, by odbudowywać je 
za cenę własnego oddechu. I może dlatego Warsza-
wa z pobojowiska gruzów i ruin stała się znów daw-
ną Warszawą, wieczną Warszawą, tą samą Warszawą 
– mimo nowych kształtów ulic i konturów domów – 
że warszawiacy powołali ją do życia, tchnąwszy w jej 
ceglane ciało swój własny, gorący oddech.”

Polska ma natychmiast przestać ciąć drzewa w Puszczy 
Białowieskiej i do grudnia 2018 roku przedstawić UNE-
SCO nowy raport o stanie lasu. Taką decyzję przyjęto 
po burzliwej dyskusji na trwającej w Krakowie sesji 

DECYZJA UNESCO W SPRAWIE PUSZCZY BIAłOWIESKIEJ

UNESCO. Zdecydowano też, że do Białowieży zostanie 
wysłana powtórna misja ekspertów, która oceni skut-
ki obecnych działań oraz to, czy Puszczę Białowieską 
należy wpisać na Listę Dziedzictwa Zagrożonego.

KOPALNIA SREBRA W TARNOWSKICH GÓRACH NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

– Tym wpisem składamy hołd pracy poprzednich po-
koleń – komentowała decyzję UNESCO dr Katarzy-
na Piotrowska z  Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
pracująca od wielu lat nad przygotowaniem wniosku 
o  wpis Tarnowskich Gór. Komitet Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO docenił m.in. doskonale zachowane 
wyrobiska kopalniane oraz niespotykany w skali świa-
towej system wykorzystywania wody pogórniczej do 
celów spożywczych. 
– To niezwykle rzadki przykład ludzkiego geniuszu 
i  kreatywności – mówiła przedstawicielka delegacji 

tureckiej. Dlatego uważamy, że kopalnia powinna zo-
stać wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa. Wnio-
sek poparły – co na tej sesji nie zdarza się często – 
wszyscy członkowie komitetu. Goethe kiedyś napisał, 
że Tarnowskie Góry to rubieże, dzisiaj wiemy, że jeste-
śmy w centrum świata – komentował Zbigniew Paw-
lak, zastępca Burmistrza. – teraz będziemy świętować, 
a  potem zabieramy się do pracy – dodaje burmistrz 
Tarnowskich Gór, Andrzej Czech. Obecnie w Tarnow-
skich Górach można zwiedzać 40 km podziemnych 
korytarzy, muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych. 
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W  planach jest otwarcie sieci wodociągowej Sta-
szic oraz opracowanie ścieżek dydaktycznych, na 
których trasie będzie można zwiedzać naziemne 
obiekty kopalni. Tarnowskie Góry są 15 polskim 

obiektem na liście UNESCO. Poprzedni wpis pol-
sko-ukraiński dotyczył drewnianych cerkwi na Pod-
karpaciu i w Małopolsce w 2013 r. i obejmował tak-
że cerkwie na Ukrainie.

WIADOMOŚCI ICOMOS

NOWI CZłONKOWIE PKN ICOMOS

Prof. zw. dr hab. Sławomir Ratajski
Wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, gdzie kieruje Pracownią Koncepcji Artystycz-
nych na Wydziale Sztuki Mediów. Artysta malarz 
i teoretyk kultury. Specjalizuje się w sztuce i estetyce 
współczesnej oraz w  problematyce ochrony dzie-
dzictwa materialnego i  niematerialnego zgodnie 
z  założeniami Konwencji UNESCO. Autor i  współ-
autor kilkudziesięciu prac naukowych i  publicy-
stycznych dotyczących zagadnień związanych ze 
stosowaniem zasad Konwencji UNESCO, edukacji 
artystycznej i medialnej. Uczestnik delegacji polskiej 
biorącej udział w pracach UNESCO w tym Komitetu 
Światowego Dziedzictwa i  Komitetu Dziedzictwa 
Niematerialnego. Sekretarz Generalny Polskiego Ko-
mitetu do spraw UNESCO od 2007 r. Członek Komite-
tu Światowego Dziedzictwa w Polsce od 2008 roku. 
Członek Rady do spraw dziedzictwa niematerialne-
go przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
od 2015 roku. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i  Sztuki w  latach 1997–2000 zajmował się 
m.in. polityką kulturalną państwa na poziomie krajo-
wym i międzynarodowym. 

Dr inż. architekt Beata Makowska
Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Insty-
tutu Dziedzictwa w Szczecinie od 2003 roku, pracow-
nik instytucji od 1991 roku. Wcześniej pracownik PP 
Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie (1986-
1991) i  biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Szczecinie (1994-2003). Absolwentka Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej 
(1987), Conservation Course of College for New Eu-
rope Kraków–Zamość (1994) i  Podyplomowych Stu-
diów Ochrony Zabytków Urbanistyki i  Architektury 
Politechniki Warszawskiej (1995). Dysertacja doktor-
ska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. 
Andrzeja Tomaszewskiego obroniona na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej (2002). Członek 
Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Szczecinie 
(od 2005), Prezes SKZ z siedzibą w Warszawie Oddział 
w  Szczecinie (od 2005), ekspert Niemiecko-Polskiej 
Fundacji Ochrony Dóbr Kultury (od 2007), Rzeczo-
znawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 
(od 2010). Zainteresowania zawodowe: architektura 
XIX i p. XX wieku (w szczególności okres historyzmu 
i  modernizmu), architektura drewniana (w  szczegól-
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ności historyczne konstrukcje ryglowe), dokumento-
wanie i ochrona krajobrazu kulturowego Pomorza Za-
chodniego, ceramiczny detal architektoniczny okresu 
końca XIX i p. XX wieku i technologie z nim związane, 
iluminacja zabytków oraz historia konserwatorstwa 
na Pomorzu Zachodnim.

Dr Magdalena Marcinkowska
Studia 2003–2008 Uniwersytet Gdański Wydział Nauk 
Społecznych kierunek: politologia – specjalizacja sto-
sunki międzynarodowe; studia ukończone z  oceną 
bardzo dobrą. 
2007–2008 Akademia Młodych Dyplomatów. 2008 
obrona pracy magisterskiej pod tytułem „Ochrona 
dóbr kultury we współczesnych konfliktach zbrojnych” 
pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Marka Orskiego. 
2008 Studia doktoranckie z zakresu Nauk o Polityce. 
2012–2015 Uniwersytet Gdański Wydział Prawa i Ad-
ministracji kierunek: prawo II stopnia – uzupełniające. 
2016 obrona pracy magisterskiej pod tytułem „Resty-
tucja dóbr kultury na podstawie dyrektywy RUE i PE 
2014/60” pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Kamila Zei-
dlera.
2016 obrona pracy doktorskiej pod tytułem „Wpływ 
prawa międzynarodowego na kształtowanie polityki 
kulturalnej Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kul-
tury” pod kierunkiem prof. UG, dr hab. Kamila Zeidlera 
Praca zawodowa: 2006–2007 redaktor w serwisie in-
formacyjnym NADAJNIK.PL; 2008–2009 staż w Dziale 
Marketingu i Organizacji Wystaw Muzeum Narodowe-
go w Gdańsku; 2009–2010 asystentka posła Arkadiu-
sza Rybickiego, Biuro Poselskie, Gdańsk; 2010–2012 
dziennikarz w „Gazecie Uniwersyteckiej”, Uniwersytet 
Gdański; 2014–2015 asystentka poseł Iwony Guzow-
skiej, Biuro Poselskie, Gdańsk; 2016–2017 asystent 
Podsekretarz Stanu, Generalnego Konserwatora Za-
bytków, Pełnomocnika Ministra Kultury ds. organiza-
cji 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Pol-
sce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 
W  latach 2008-2017 udział w  kilkunastu konferen-
cjach polskich i zagranicznych i wygłoszone referaty 
na tematy zochrony dziedzictwa kulturowego, aspek-
tow prawnych i organizacyjnych, zwłaszcza w kontek-
ście prawa międzynarodowego.

Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa 
Profesor zwyczajny, pracownik Instytutu Historii Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektor 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wieloletni 
szef ekspedycji archeologicznej IH UAM w Łeknie. 
Prowadzi interdyscyplinarne badania archeologicz-
no-historyczne, architektoniczne i przyrodnicze nad 
dziejami wczesnego średniowiecza w Polsce, kultury 
materialnej wczesnośredniowiecznej Polski i Europy, 
i ochrony dziedzictwa kulturowego,  oraz badania z 
zakresu historii monastycyzmu mniszego w Polsce i 
Europie ze szczególnym uwzględnieniem zakonu cy-

sterskiego oraz z muzeologii i percepcji działalności 
muzeów we współczesnym społeczeństwie. Bierze 
udział w pracach licznych stowarzyszeń, organizacji 
naukowych i komitetów honorowych. Za swą działal-
ność na polu kultury wyróżniony m.in. złotą odznaką 
„Za opiekę nad Zabytkami” (2006), srebrnym meda-
lem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014) i innymi. 
Redaktor czasopism i monografii naukowych, autor 
ponad 550 (do 2016 r.) publikacji naukowych, popu-
larnonaukowych i publicystycznych.
Udział w pracach stowarzyszeń
•	  Od 1990 roku członek Stowarzyszenia Naukowego 

Archeologów Polskich (od 1995 wiceprezes Oddzia-
łu w Poznaniu i członek Sądu Koleżeńskiego przy 
Zarządzie Głównym) 

•	  od 1992 roku członek Uniwersyteckiego centrum 
Archeologii Średniowiecza i Nowożytności przy 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

•	  członek Europejskiego Centrum do badań Kongre-
gacji i Wspólnot Religijnych — C.E.R.C.O.R. przy Uni-
wersytecie Seint Etiene we Francji — 1985–1989

p Dyplom Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 
– „za wybitną działalność na rzecz miasta Poznania, 
Posnania, A.D. 14.12. 2007”;  

p „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadany przez 
Ministra Edukacji Narodowej, Warszawa 23.07. 2009, 
leg. Nr 115412 (odebrany 20. 11. 2009 w Rektoracie 
UAM)

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak
Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kie-
runku archeologia ukończone  pracę magisterską 
na temat: „Budownictwo wziemne Wielkopolski we 
wczesnym średniowieczu”. Od 1985 r. w Instytucie Ar-
cheologii i Etnografii UMK na stanowisku asystenta-
-stażysty. Uczestniczył w kilku zagranicznych stażach 
naukowych.
Pracę doktorską pt. „Periodyzacja wczesnośrednio-
wiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII-XI 
wiek). Podstawy chronologii procesów zasiedlania” 
obronił w 1991 roku na Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. 
W 1997 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej 
pt. „Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we 
wczesnym średniowieczu (VII-XI wiek)” uzyskał stopień 
doktora habilitowanego nauk humanistycznych w za-
kresie archeologii na UAM. W 1999 r. mianowany  na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie 
Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu (obecnie Insty-
tut Archeologii). W 2005 roku za całokształt dorobku 
ze szczególnym uwzględnieniem tzw. książki profesor-
skiej pt. „Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna 
in Culmine na Pomorzu Nadwislańskim” (Mons Sancti 
Laurentii, t. 1, Toruń) uzyskał tytuł profesora.
Działalność naukowo-badawcza:
Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszyst-
kim wczesnośredniowiecznych społeczeństw za-
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mieszkujących obszar Słowiańszczyzny Zachodniej, a 
w szczególności Pomorza Nadwiślańskiego. 
Do istotnych osiągnięć naukowych należy zaliczyć 
odkrycia dokonane w trakcie badań wczesnośrednio-
wiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie, gdzie 
odsłonięto pozostałości wczesnoromańskiej bazyliki 
oraz komory grobowe o nawiązaniach skandynaw-
skich.  
Od 1986 roku brał udział w licznych programach na-
ukowych. Opublikował 170 prac naukowych, w tym 
cztery książki oraz ponad 100 artykułów problemo-
wych. Jest redaktorem dwóch serii wydawniczych: 
„Studia nad średniowiecznym osadnictwem ziemi 
chełmińskiej w średniowieczu” (tomy III-V) oraz „Mons 
Sancti Laurentii” (tom I-VII). 
Od 1986 r. prowadzi samodzielne badania terenowe. 
Kierował systematycznymi pracami wykopaliskowymi 
na terenie Pojezierza Chełmińskiego (Jedwabno, Gro-
nowo, Napole i Kałdus), Pomezanii (Klasztorek) oraz 
Pojezierza Krajeńskiego (Ostrowite). Ponadto prowa-
dził akcję weryfikacji wczesnośredniowiecznych gro-
dzisk na terenie ziemi chełmińskiej. 
Jestem  autorem badań powierzchniowych prowa-
dzonych w obrębie kilkunastu arkuszy AZP na terenie 
woj. kujawsko-pomorskiego. Od 2003 roku kieruję 
zespołem prowadzącym badania na terenie wysp Po-
morza i ziemi lubuskiej,

W 2002 roku był współorganizatorem nowej specjal-
ności dydaktycznej w zakresie ekoarcheologii, współ-
tworząc realizowany aktualnie program kształcenia. 
Wypromował 100 magistrantów oraz jedenastu dok-
torów.
 Działalność naukowo-organizacyjna:
•	Członek Rady ds. Archeologii przy Ministrze Kultury i 

Sztuki (lata 2003-2004);
•	  Członek Rady Uniwersyteckiego Centrum Archeologii 

Średniowiecza i Czasów Nowożytnych; obecnie jej prze-
wodniczący.

•	  Dyrektor Instytutu Archeologii UMK w Toruniu w latach 
2009-2011.

•	  Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego (lata 2008-2011)

•	  Przewodniczący Zespołu Specjalistyczych Nauk Humani-
stycznych, Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Ar-
tystycznej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(lata 2011-2016)

Odznaczenia i wyróżnienia:
p Złota Odznaka za Opiekę na Zabytkami (2003 rok)
p Nagroda Zespołowa Rektora UMK w Toruniu za 

działalność naukową I stopnia (2004 rok)
p Odznaka honorowa „Zasłużony dla kultury polskiej” 

(2005 rok)
p Srebrny Krzyż Zasługi (2008 rok)

Sekcja Konserwacji Dzieł Sztuki założona została 
w  1956 roku, stąd jubileusz sześćdziesięciolecia jej 
powstania przypadał na rok ubiegły, jednak główne 
uroczystości zaplanowano na rok 2017.  Najważniej-
szym wydarzeniem była konferencja, której towarzy-
szyły wystawy ilustrujące bogactwo i  różnorodność  
prowadzonych współcześnie prac konserwatorskich.  
Konferencja, która odbyła się w dniach 19 i 20 kwiet-
nia 2017 roku była współorganizowana przez Wydział 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. 
Wydarzenie dedykowano pamięci zmarłej przed ro-
kiem Profesor Zofii Medweckiej  – wybitnej nestorce 
polskiej szkoły konserwacji, współtwórczyni Wydziału 
Konserwacji dzieł Sztuki na krakowskiej Akademii Sztu-
ki Pięknych. Patronatu honorowego nad wydarzeniem 
udzielili: Metropolita Krakowski, Wojewoda Małopolski, 
Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent 
Krakowa oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. 
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Przewodni-
czący Rady Sekcji Piotr Białko, w  imieniu Okręgu Kra-
kowskiego ZPAP Prezes Joanna Warchoł, a  w  imieniu 
współorganizatorów czyli Akademii Sztuk Pięknych, 
JM Rektor prof. Stanisław Tabisz. Przemówienia okolicz-
nościowe wygłosili licznie przybyli oficjalni goście oraz 
przedstawiciele władz miasta. 

Bożena Boba-Dyga, JUBILEUSZ 60-LECIA SEKCJI KONSERWACJI OKRęGU
                                             KRAKOWSKIEGO

W pierwszym dniu konferencji, odbywającej się w sali 
posiedzeń rady miasta Krakowa odznaczeni zostali 
zasłużeni konserwatorzy małopolscy. I  tak  Odznakę 
Honorową „Zasłużony dla kultury polskiej” otrzymali: 
Krystyna Sokół-Gujda, Danuta Budziłło-Skowron, Ta-
deusz Stopka, Barbara Budziaszek, Elżbieta Wyszyńska, 
Józef Stanisław Stec; Złotą Odznaką „Za opiekę nad 
zabytkami”: Renata Leszczyńska, Sulisław Przemysław 
Ćwiertnia, Elżbieta Barbara Lenart; Odznaką Honorową 
Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”: Józef 
Furdyna i Ireneusz Płuska; Odznaką za zasługi dla Kra-
kowa „Honoris Gratia”:  Zofia Knaus i Mieczysław Stec. 
Obrady pierwszego dnia poprowadziły Dziekan Wy-
działu Konserwacji i  Restauracji Dzieł Sztuki: dr hab. 
Marta Lempart-Geratowska oraz profesor Grażyna 
Korpal. Osiem wystąpień poświęconych było sylwet-
ce profesor Zofii Medweckiej (jedno z nich, autorstwa 
profesora Władysława Zalewskiego, publikujemy 
w dalszej części Biuletynu, wraz z krótki biogramem 
Profesor). Sześć kolejnych referatów prezentowało 
różne doświadczenia i zagadnienia konserwatorskie, 
wśród nich m.in. historię krakowskiej Sekcji Konser-
wacji.  Na zakończenie odbyła się projekcja niezwy-
kle ciekawego filmu pt. „Niemi Pacjenci” powstałego 
w ubiegłym roku z okazji 25-lecia ORKDS. 

WIADOMOŚCI ICOMOS
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W drugim dniu konferencji,  którą poprowadzili kon-
serwatorzy Piotr Białko i  Ewa Tymcik w  Domu Pla-
styków przy ul. Łobzowskiej wygłoszonych zostało 
trzynaście referatów. W  jednym z  nich, poświęco-
nych historii Koła Naukowego Studentów WKiRDS, 
ponownie powróciła postać profesor Zofii Medwec-

kiej. W trakcie konferencji można było zakupić inte-
resujące wydawnictwa, m.in. Biuletyn Informacyj-
ny Konserwatorów Dzieł Sztuki,  katalog wystawy 
„Dzieło Konserwatorskie” oraz miesięcznik „Kraków”, 
w  którym jeden z  artykułów poświęcony był temu 
wydarzeniu.   

Marta Lempart-Geratowska, BIOGRAM ZOFII MEDWECKIEJ 

Zofia Medwecka urodziła się 28 marca 1925 roku 
w  Porębie Mrzygłodzkiej. W  czasie okupacji uczęsz-
czała na tajne kursy nauczania; tajną maturę uzyska-
ła w  Liceum Humanistycznym w  Milanówku w  roku 
1943. W  1946 została przyjęta na studia w  Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydział Ma-
larstwa Dekoracyjnego – po jego przeorganizowaniu 
w rok później na Studium Konserwacji Zabytków. Po 
połączeniu Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych z  kra-
kowską Akademią Sztuk Pięknych została studentką 
V roku. W latach 1949–1952 studiowała historię sztuki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia konserwator-
skie na macierzystej Uczelni ukończyła w 1952 roku, 
lecz już w 1950 roku, jako asystentka rozpoczęła dzia-
łalność pedagogiczną u boku prof. Józefa E. Dutkiewi-
cza. W 1966 roku jako docent objęła kierownictwo Ka-
tedry Konserwacji Malowideł Sztalugowych i Rzeźby 

Drewnianej Polichromowanej, funkcję tę sprawowała 
do 1996 roku. 
W 1977 roku Medwecka uzyskała tytuł prof. nadzwy-
czajnego a w 1985 profesora zwyczajnego. W  latach 
1968-1971 pełniła funkcję kierownika Studium Kon-
serwacji Dzieł Sztuki a po jego reorganizacji, w latach 
1971-1972 dziekana Wydziału Konserwacji Dzieł Sztu-
ki. Przez trzy kadencje była członkiem Senatu Akade-
mii Sztuk Pięknych, pracowała w komisjach senackich 
i  innych ciałach uczelnianych. Uczestniczyła w  pra-
cach Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, była 
członkiem Rady Instytutu Zabytkoznawstwa i  Kon-
serwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Pełniła funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury 
i  Sztuki uczestnicząc w  wielu komisjach konserwa-
torskich przy ówczesnych wojewodach: krakowskim, 
kieleckim i  opolskim, od 1981 roku była członkiem 
Komisji Nadzoru Konserwatorskiego Panoramy Racła-
wickiej, od 1982 konsultantem krakowskich Pracowni 
Konserwacji Zabytków, działała we władzach Zarządu 
Głównego Sekcji Konserwacji ZPAP. 
Zofia Medwecka wychowała kilkuset konserwatorów 
dzieł sztuki, była promotorem prawie 100 prac magi-
sterskich, wielokrotnie recenzowała prace doktorskie, 
habilitacyjne oraz wnioski o nadanie tytułu profeso-
ra. Na uwagę i najwyższe uznanie zasługuje jej dzia-
łalność w  zakresie konserwacji malowideł ściennych 
i malarstwa sztalugowego. Warto wspomnieć te naj-
wcześniejsze prace, prowadzone jeszcze pod kierun-
kiem prof. Dutkiewicza, jak: odkrycie i  konserwację 
malowidła ściennego św. Barbara w  kościele para-
fialnym w Krościenku (1949), konserwację malowideł 
ściennych w Sali Geometrii w Collegium Maius (1954), 
odkrycie i  przeniesienie na nowe podłoże obrazu 
Matki Boskiej z  Dzieciątkiem z  Bodzentyna, konser-
wację malowidła ściennego (Scala peccatorum – XV 
w. i św. Augustyn – XIV w. ) w krużgankach klasztoru 
augustianów w  Krakowie (1956-1957), konserwację 
stropu polichromowanego z Domu Sedlaczka w Tar-
nowskich Górach (1958).  Inne obiekty, w  których 
konserwacji Medwecka uczestniczyła, także jako pro-
wadząca prace, to m. in.: malowidła ścienne w  Tro-
piu, Dziekanowicach, Starym Sączu (w  klasztorze ss. 
Klarysek, 1964-1979), w kamienicach krakowskim (m. 
in. przy ul. Grodzkiej 43 i Małym Rynku), w klasztorze 
franciszkanów w Krakowie (Tłocznia Mistyczna, Styg-
matyzacja św. Franciszka 1976-1983), krakowski ko-
ściół karmelitów na Piasku w (Matka Boska Piaskowa, 
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1982), dekoracja malarska okien w kościele we Wło-
stowie (rozpoczęta w  1982 roku), a  wreszcie wspo-
mnieć należy wieloletnią konserwacje i rekonstrukcję 
malowideł ściennych odkrytych w  kościele parafial-
nym w Szydłowcu (prace rozpoczęto w 1976). 
Za swoją działalność Zofia Medwecka otrzymała: 
Złoty Krzyż Zasługi (1973),  indywidualną nagrodę II 

stopnia Ministra Kultury i Sztuki (1974), odznaczenie 
Zasłużony Działacz Kultury (1974), Złotą Odznakę 
„Za opiekę nad Zabytkami” (1975), Złotą Odznakę 
Związku Polskich Artystów Plastyków (1976), Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1978) oraz Medal Edukacji 
Narodowej. 

WIADOMOŚCI ICOMOS

Bezpośrednio po zniszczeniach wojennych w naszym 
kraju zainicjowano studia kształcące konserwato-
rów dzieł sztuki. Losy wojny związanej z niszczeniem 
wszystkiego i grabież dzieł sztuki przez przechodzą-
ce przez nasz kraj armie wywołały odruch ratowania 
tego, co stanowiło wartość pozostałą po poprzednich 
pokoleniach. W  Krakowie inicjatywę taką podjęli lu-
dzie, którzy już przed wojną zajmowali się konserwa-
cją zabytków.
Pierwszym, który próbował otworzyć studia wyższe 
w dziedzinie konserwacji, był prof. Wiesław Zarzycki. 
Z chwilą gdy w Ministerstwie Kultury podjęto decyzję 
stworzenia na krakowskich uczelniach artystycznych 
studiów konserwatorskich, profesor nagle zmarł. Na 
szczęście istniał już zespół ludzi, którzy przed woj-
ną zajmowali się renowacją i  konserwacją zabytków 
i  chcieli teraz kontynuować to zadanie. Należeli do 
nich prof. ASP Jan Hopliński prowadzący na akademii 
zajęcia z technologii malarstwa, prof. Marian Słonecki, 
który wówczas nadzorował prace przy Wielkim ołta-
rzu Wita Stwosza sprowadzonym do kraju po wywie-
zieniu go do Niemiec przez władze okupacyjne, prof. 
Józef Edward Dutkiewicz pełniący funkcję Małopol-
skiego Konserwatora Zabytków, prof. Lech Kalinowski 
– wybitny historyk sztuki kierujący Instytutem Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwaj ostatni, 
najmłodsi z wymienionych, najbardziej zaangażowali 
się w  zadanie tworzenia stacjonarnych studiów na 
uczelni powstałej przez połączenie Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych z mającą wielkie tradycje Akade-
mią Sztuk Pięknych. 
Dla wszystkich wymienionych profesorów studia 
wyższe z zakresu konserwacji dzieł sztuki były czymś 
zupełnie nowym, bowiem przed wojną tego typu 
praktyczne uczenie odbywało się w  bardzo ograni-
czonym zakresie (indywidualnie) i  było prowadzo-
ne głównie przy wielkich muzeach europejskich. Tu 
należało stworzyć zupełnie nowy program studiów, 
zarówno pod względem dydaktycznym, jak i  pod 
względem organizacyjnym. Profesorowie w  opar-
ciu o własne doświadczenia starali się zorganizować 
rodzaj praktycznych zajęć dla studentów. Jednakże 
wprowadzenie w  życie programu nauczania wyma-
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gało bezpośredniego kontaktu z kandydatami na stu-
dentów. Potrzebni byli pomocniczy pracownicy do 
prowadzenia zajęć z  osobami niemającymi pojęcia 
o konserwacji zabytków. Wówczas profesorowie Dud-
kiewicz i Kalinowski wytypowali spośród studiujących 
historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim jedną 
osobę, którą uważali za najzdolniejszą – właściwą do 
objęcia funkcji asystentki na nowo utworzonym wy-
dziale Akademii Sztuk Pięknych. Osobą tą była Zofia 
Medwecka. Spadła na nią duża odpowiedzialność, 
bowiem w roku 1949 rozpoczęła studia w  Instytucie 
Historii Sztuki, a w 1950 r., będąc na II roku studiów 
historycznych, zaczęła pełnić już obowiązki asystenta 
na Wydziale Konserwacji. W praktyce stała się najważ-
niejszą osobą na wydziale. Przypadł jej też obowiązek 
rekrutacji pierwszej, szczególnej grupy kandydatów 
na studia. Byli to ludzie, których proces średniego 
kształcenia przerwała wojna – dorośli, którzy dawno 
powinni już być po studiach wyższych, a  więc starsi 
od nowo powołanej asystentki. Ta jednak miała już 
wiedzę uzyskaną na studiach uniwersyteckich oraz 
wsparcie zespołu profesorów, który ją powołał. Prze-
jęła więc trudną rolę pośrednika pomiędzy kadrą pro-
fesorską a niemającym pojęcia o problemach konser-
watorskich zespołem studentów. Poza wymienioną 
kadrą profesorów-konserwatorów konieczne okazało 
się powołanie specjalistów z nauk ścisłych ze względu 
na potrzebę badań dzieł sztuki pod względem ich bu-
dowy chemicznej i cech fizycznych. Bezpośredni kon-
takt ze studentami wydziału poza wykładami profeso-
rów miała tylko asystentka Medwecka. Ona to starała 
się przekazać pierwszym studentom wstępne pojęcie 
o myśleniu konserwatorskim. Ten kontakt ze studen-
tami, umiejętność przekazu, rozeznanie predyspozy-
cji zawodowych oraz troskę o nich zachowała do koń-
ca swojej pracy pedagogicznej na naszym wydziale. 
Każdego utalentowanego studenta przyjmowała 
życzliwie i  z  pełną otwartością. Charakteryzowała ją 
bystrość umysłu, wewnętrzna siła i wielka zawodowa 
odpowiedzialność. Jednocześnie była surowa i  wy-
magająca wobec osób, które wprowadziła już w etos 
zawodu konserwatorskiego. Organizowała pracę nie 
tylko w pracowni, ale – co było najtrudniejsze – rów-

Władysław Zalewski,  
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21BIULETYN INFORMACYJNY PKN ICOMOS    Nr 2-3 (37-38) 2017 

WIADOMOŚCI ICOMOS
nież w terenie, gdzie trzeba było zdobyć rusztowanie, 
przewieźć materiały i  narzędzia zatłoczonym pocią-
giem. W  tych działaniach nikt jej nie mógł zastąpić 
– jedynie ci spośród studentów, którzy ulegli jej en-
tuzjazmowi i oddaniu pracy konserwatorskiej. Te ce-
chy pedagogiczne i sposób wpływania na dydaktykę 
i  charakter studentów, asystentów i  współpracowni-
ków towarzyszyły jej zawsze, aż do ostatnich dni na 
uczelni. Sposób prowadzenia prac konserwatorskich 
– pierwszych u  boku prof. Dutkiewicza, a  następnie 
przez nią samą – trwał też w stosunku do absolwen-
tów uczelni konserwatorskich bez względu na to, czy 
byli jej byłymi studentami, czy zdobyli stopnie i tytuły 
na innych uczelniach.
Momentem zwrotnym i wielkim przeżyciem dla Me-
dweckiej była nagła śmierć prof. Józefa Edwarda Dut-
kiewicza. Poza tą tragedią spadł na nią równocześnie 
cały ciężar pełnej odpowiedzialności za dalsze funk-
cjonowanie wydziału. Istotną sprawą było bowiem to, 
że wskutek braku kadry samodzielnych pedagogów 
przy Wydziale Malarstwa Akademii powstało Studium 
Konserwacji. Prowadzone było ono przez dziekana 
Wydziału Malarstwa i  Radę Wydziału, która składała 
się w tym czasie z wybitnych i sławnych malarzy, pro-
fesorów: Czesława Rzepińskiego, Wacława Taranczew-
skiego, Jana Szancenbacha, Hannę Rudzką-Cybisową, 
Adama Marczyńskiego, Adama Siemianowicza oraz 
młodszych: Jerzego Nowosiel-skiego i Juliusza Jonia-
ka. Każda decyzja dotycząca Studium Konserwacji 
była więc podejmo-wana przez to gremium. Trzeba 
powiedzieć, że sprawa funkcjonowania studiów kon-
serwator-skich była dla nich bardzo ważna. Zdawa-
li sobie bowiem sprawę z  konieczności utrzymania 
wszystkich dawnych i współczesnych dzieł sztuki, nie-
wątpliwie myśląc też o  własnym dorobku. Inna była 
jednak sytuacja, gdy konserwację reprezentował ich 
kolega, też malarz, Józef Ed-ward Dutkiewicz, a  inna 
gdy w Radzie Wydziału Malarstwa zasiadła młoda doc. 
Zofia Med.-wecka. Poza nią obecny był jeszcze doc. 
Władysław Ślesiński, były asystent prof. Hopliń-skie-
go. Zdołała też docent Medwecka powołać tam mnie 
jako kontraktowego pracownika. Dzięki temu uzyska-
łem możliwość słuchania wielkich, często polemicz-
nych, dyskusji na temat sztuki prowadzonych przez 
tak wybitnych artystów. Każdy z profesorów prezen-
tował własne stanowisko na temat metod kształcenia, 
sposobu kontaktów ze studentami i tego, co im nale-
ży przekazać.
Zofia Medwecka potrafiła w  tym trudnym, zindywi-
dualizowanym środowisku, z  niezwykłą dyplomacją, 
taktem i  argumentami zawodowymi przeprowadzić 
swoje postulaty odnośnie do spraw organizacyjnych 
i personalnych. Uzyskała w ten sposób szybko auto-
rytet, który pozwolił jej w krótkim czasie przywrócić 
Studium Konserwacji status wydziału ASP.Rola Zofii 
Medweckiej nie ograniczała się jedynie do spraw wy-
działu na krakowskiej akademii. Wydział zaczął od-
grywać szczególną rolę też przy dwóch pozostałych 
uczelniach: warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 

i  toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Kole-
dzy z jej roku studiów, doc. Ewa i Jerzy Wolscy, stali się 
samodzielnymi współpracownikami prof. Leonarda 
Torwirta w  toruńskim uniwersytecie, którego kadrę 
tworzyli naukowcy z Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie. Dwie wybitne absolwentki instytutu toruń-
skiego, Maria Roznerska i  Bogumiła Rouba, zostały 
wysłane do Zofii Medweckiej w  celu odbycia kilku-
miesięcznego stażu naukowego. Dziś wiemy, że stały 
się one wybitnymi profesorami i  nadały szczególny 
charakter kształceniu w Instytucie Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.
Kształcenie w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
miało nieco inny charakter niż w  uczelniach toruń-
skiej i  krakowskiej. Twórca warszawskiej szkoły, prof. 
Bohdan Marconi, prowadził wspólne działania Przed-
siębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji 
Zabyt-ków i Wydziału Konserwacji ASP. Dało to wielką 
szansę bezpośredniego wprowadzenia studentów do 
pracy wraz z konserwatorami przy cennych zabytko-
wych dziełach sztuki, jakie ratowano po zniszczeniach 
wojennych. Kryzysowa sytuacja personalna nastąpiła, 
gdy prof. Marconi przeszedł na emeryturę. Okazało 
się wówczas, że na warszawskim wydziale brakuje 
osób z  kwalifikacjami naukowymi, które mogłyby 
przejąć prowadzenie zajęć. Profesor Med.-wecka mia-
ła wówczas już wysoką pozycję jako konserwator oraz 
jako pedagog prowadzący krakowski wydział. Ceniło 
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ją Ministerstwo Kultury i Zarząd Szkół Artystycznych. 
Zwrócono się do niej o pomoc, wielu osobom w War-
szawie zależało bowiem na rozwoju nauk konserwa-
tors-kich w Akademii Sztuk Pięknych. Istniała grupa 
osób, które polecał prof. Marconi, ale nie posiadały 
one przewodów kwalifikacyjnych II stopnia upo-
ważniających do prowadzenia wydziału. Poproszo-
no wówczas Medwecką o  wydanie szeregu opinii 
i napisanie recenzji prac osób, które typowane były 
na samodzielnych pracowników nauki. Pamiętam 
zaaferowanie Pani Profesor tym problemem, w któ-
rym szukała obiektywnych ocen, aby ratować w per-
sonalnym kryzysie wydział warszawski, na którego 
istnieniu jej też zależało. Dzieliła się ze mną troską 
o właściwy wybór, wysłuchałem szeregu uwag,stara-
jąc się wydać maksymalnie sprawiedliwe i właściwe 
opinie. Dziś, gdy patrzymy na wielki warszawski Wy-
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dział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z Między-
uczelnianym Instytutem Konserwacji i  Restauracji 
Dzieł Sztuki, z przodującym zespołem profesorskim 
i  licznymi specjalizacjami, trudno nam uwierzyć, że 
prof. Zofia Medwecka odegrała i  tu w  określonym 
czasie swoją rolę.
Całe polskie środowisko konserwatorów dzieł sztuki zda-
je sobie już sprawę, że prof. Zofia Medwecka, zaczynając 
od skromnych zadań asystenckich, była jedną z  tych 
postaci, które stały się założycielami i twórcami polskiej 
szkoły konserwacji dzieł sztuki. Jesteśmy też pewni, że 
wszystkie osiągnięcia konserwatorskie – krajowe i  za-
graniczne – od roku 1950 wielka kadra konserwatorów 
dzieł sztuki zawdzięcza osobie, która w prostych, prymi-
tywnych warunkach niepostrzeżenie kreowała nas na 
swoich uczniów, studentów, wychowanków, pracowni-
ków, asystentów i wreszcie profesorów. 

Ryszard Brykowski urodził się w 1931 r. w Kołomyi – 
stolicy Pokucia. 
Po świetnie zdanej maturze zdecydował się na studia 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale 
Historii Sztuki. Tutaj, po dyplomie uzyskanym w 1955 
r. przez dwa lata był asystentem. Następnie w  War-
szawie rozpoczął pracę w  Instytucie Historii Sztuki 
Polskiej Akademii Nauk, gdzie do 2002 r. pracował na 
różnych stanowiskach m.in. kierował Pracownią Do-
kumentacji Drewnianej Architektury Sakralnej.
Swoją pracę traktował jak misję. Architektura drew-
niana, najbardziej popularna na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej, była pasją jego całego życia. Stał się 
jednym z  najwybitniejszych ekspertów w  dziedzinie 
jej ochrony i  konserwacji. W  swoim dorobku ma ok. 
350 publikacji, w  tym 11 książek oraz ok. 120 opra-
cowań naukowo-badawczych. Był współredaktorem 
i współautorem Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. 
Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 1997 r.  
Równolegle z pracą zawodową powrócił do działalno-
ści w  odnowionym Harcerstwie. W  1958 r. jako Pod-
harcmistrz stanął na czele Hufca Praga-Nowa. Przez 
trzy lata stworzył w  nim zespół przyjaciół wiernych 
sobie do dnia dzisiejszego.
Z  harcerstwem związał się ponownie współtworząc 
w 1981 r. Niezależny Ruch Harcerski, którego był wi-
ceprzewodniczącym a  następnie w  1989 r. Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, gdzie do 1995 r. był 
członkiem Naczelnictwa i  Rady Naczelnej oraz Kapi-
tuły Harcmistrzów.
Po przełomie 1989 r. oprócz obowiązków zawodo-
wych podjął dodatkową pracę w  Stowarzyszeniu 
„Wspólnota Polska”, gdzie pełnił funkcję wicepreze-
sa Zarządu a  następnie członka Zarządu. W  ramach 

RYSZARD BRYKOWSKI(1925-2017)
CZłONEK HONOROWY PKN ICOMOS

„Wspólnoty” stworzył Ośrodek ds. Polskiego Dziedzic-
twa Kulturalnego poza Granicami Kraju. Dzięki jego 
działaniom uratowano cały szereg zabytków z terenu 
dawnych Kresów Rzeczypospolitej obecnie w  gra-
niach Ukrainy, Litwy, Białorusi i  Łotwy. Powołał do 
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życia i  redagował serię wydawniczą „Zabytki kultury 
polskiej poza granicami kraju”.Przez całe życie pielę-
gnował pamięć o swojej ojczyźnie, z której został wy-
rwany, o ukochanej Kołomyi. Stał się piewcą dziejów 
Pokucia i  Huculszczyzny. Był współtwórcą  „Gazety 
Kołomyjskiej”.
Był członkiem wielu organizacji m.in. Stowarzysze-
nia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, Towarzystwa Miłośników Lwowa i  Kresów 
Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Miłośników 
Kołomyi oraz członkiem honorowym: Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków, Radomskiego Towarzy-

stwa Naukowego, Towarzystwa Opieki nad Zabytka-
mi, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodo-
wej Rady Ochrony Zabytków – ICOMOS.
Został wyróżniony i  nagrodzony m.in. Złotym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Me-
dalem „Conservator Ecclesiae” im. ks. prof. Janusza 
Pasierba, Orderem Św. Grzegorza Papieża Wielkiego 
nadanym przez Ojca Świętego Benedykta XVI, Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 5 sierpnia 2017 r. w Otwocku. Pochowany zo-
stał na Powązkowskim cmentarzu Wojskowym w War-
szawie.

14 października zmarła nagle Magdalena Pawłowska, historyk sztuki, żona Profesora Krzysztofa Pawłow-
skiego, wieloletniego Prezesa PKN ICOMOS,wybitnego działacza międzynarodowego ruchu ochrony dzie-
dzictwa i zabytków,stale wspierającego prace ICOMOS, naszego mistrza i przyjaciela. Przekazujemy Krzysz-
tofowi wyrazy głębokiego współczucia i solidarności.

Antoni Kąsinowski (1931-2017)
8 czerwca zmarł mgr inż. architekt Antoni Kąsinow-
ski, wieloletni pracownik PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków, badacz i znawca zabytkowej architektury 
i urbanistyki, autor wielu publikacji w Polsce i zagrani-
cą (Stralsund, Poczdam, Ryga). Badacz wielu zamków 
i kamienic, w Poznaniu,Warszawie, Elblągu, autorytet 
w środowisku zajmującym się historią architektury. 

Maria Szypowska (1929-2017)
Autorka (wraz z mężem Andrzejem Szypowskim) wie-
lu książek poświęconych zabytkom, historii i tradycji. 
Opublikowała kilka albumów o Starym Mieście i Zam-
ku Królewskim w Warszawie i ich odbudowie.

Marian Konieczny (1930-2017) 
25 lipca zmarł w wieku 87 lat wybitny rzeźbiarz, pro-
fesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Twórca wielu znaczących pomników, m.in. Warszaw-
skiej Nike, Bartosza Głowackiego, Stanisława Wy-
spiańskiego, konnego pomnika Jana Zamoyskiego 
w Zamościu, autor wielu medali, popiersi i kompozy-
cji rzeźbiarskich, m.in. medalu prof. Jana Zachwatowi-
cza. Człowiek niezwykle życzliwy i związany  z ochro-
ną dziedzictwa. Odznaczony Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Polonia Restituta, Złotym Medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis” oraz Złota Odznaką Stowa-
rzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Janusz Durko (1915-2017)
5 września 2017 r., w wieku 102 lat zmarł profesor 
Janusz Durko, muzealnik i varsavianista, twórca i dy-
rektor w latach 1953-2003 Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy, członek wielu stowarzyszeń działa-
jących dla ochrony zabytków Warszawy oraz  ICOM, 
autor 140 prac naukowych i redaktor wielu czasopism 
poświęconych stolicy. Odznaczony Krzyżem Wielkim 
z Gwiazdą Polonia Restituta, Złotym Medalem „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”, Odznaką Honorową „Spra-
wiedliwy Wśród Narodów Świata” przyznaną przez 
Yad Vashem.

Tomasz Górecki (1951-2017)
29 września zmarł Tomasz Górecki, archeolog, cera-
molog, wieloletni kustosz Zbiorów Sztuki Starożytnej 
i Wczesnochrześcijańskiej Muzeum Narodowego w War-
szawie. Znawca kultury chrześcijańskiej w Egipcie.

Klaus Zernack (1931-2017)
2 listopada zmarł w Berlinie profesor Klaus Zernack, 
historyk niemiecki, autor wielu ważnych prac na te-
mat Polski, przewodniczący Historische Komission 
w Berlinie oraz Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji 
Podręcznikowej Geografów i Historyków UNESCO, 
zagraniczny członek PAN. Doktor honoris causa UAM 
i UW. Laureat medalu LUX ET LAUS dla wybitnych hi-
storyków mediewistów.
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Magdalena Marcinkowska, KRAJOBRAZ MOJEGO MIASTA   

Chaos reklamowy w  przestrzeni publicznej, wielko-
formatowe banery szpecące zabytkowe budynki oraz 
brak komponowanej zieleni w  przestrzeni miejskiej. 
to obecny krajobraz  polskich ulic. Kampania Krajo-
braz Mojego Miasta to wspólny projekt Ministerstwa 
Kultury i DzieDziedzictwa Narodowego oraz Narodo-
wego Instytut Dziedzictwa, którego celem jest troska 
o estetykę polskich miast i miasteczek. 
Film instruktażowy dla samorządowców zatytułowa-
ny „Krajobraz mojego miasta” przedstawia jak dbać 
o wspólną przestrzeń. Powstał z inicjatywy prof. Mag-
daleny Gawin wiceminister kultury, Generalnego Kon-
serwatora Zabytków w grudniu 2016 r. Dzięki niemu 
polskie miejscowości, wzorem tych we Francji czy 
Włoszech, mają szansę na poprawę swojego wyglądu. 
Oczyszczone z  nadmiaru reklam ulice, ujednolicone 
pierzeje oraz ochrona osi widokowych i  zabytków 
pozwoli zwiększyć walory turystyczne i inwestycyjne 
każdej gminy. 

Narzędzia prawne 
Praktyka dowodzi, że najbardziej skuteczne są regu-
lacje oparte o  prawo stanowione przez samorządy. 
Kampania Krajobraz Mojego Miasta zachęca do wal-
ki z  chaosem reklamowym poprzez wprowadzanie 
parków kulturowych lub przyjmowanie tzw. uchwał 
reklamowych.
– Nie chodzi o  to by zakazywać reklam, ale żeby je 
znacznie ograniczyć i wprowadzić reguły ich lokowa-
nia. Mieszkańcy miast mają prawo do życia w  prze-
strzeni wolnej od dyktatu reklamodawców. Same fir-

my podnoszą problem, że 
w  dobie internetu natłok 
reklam jest bezużyteczny – 
mówi wiceminister kultury 
prof. Magdalena Gawin.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
jako formę ochrony przestrzeni zabytkowej wprowa-
dziła park kulturowy. Park powoływany  jest w drodze 
uchwały rady gminy. Każdy park  posiada plan zarzą-
dzania, w którym określa się zasady i warunki usytu-
owania tablic reklamowych. Obecnie na ternie kraju 
parki kulturowe uchwalone są m.in. w Krakowie, Wro-
cławiu, Łodzi i Opolu. Pierwszy w Polsce park kulturo-
wy postał w Brzegu w województwie opolskim. 
Drugim narzędziem walki z  chaosem w  przestrzeni 
publicznej jest uchwała reklamowa wprowadzona 
ustawą z dnia 25 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (tzw. „ustawa krajobrazowa”). Na jej pod-
stawie samorządy gminne uzyskały nowe kompeten-
cje, pozwalające na ochronę krajobrazu. W  uchwale 
reklamowej można określić zasady i  warunki sytu-
owania obiektów małej architektury, tablic reklamo-
wych i  urządzeń rekla¬mowych oraz ogrodzeń, ich 
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materia-
łów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (art. 
37a ust. 1 u.p.z.p.). Z kolei w odniesieniu do szyldów 
określa za¬sady i warunki sytuowania, gabaryty oraz 
ich liczbę. Rady gmin mają więc odpowiednie me-
chanizmy prawne, z  wykorzystaniem których mogą 
porządkować chaos i  wprowadzać ład przestrzenny 
w swoich miastach. 
Trzecim narzędziem jest uchwalenie przez radę gminy 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go. W gminach wciąż ich brakuje, nadal większość te-
renów zurbanizowanych w Polsce takich, aktualnych 
planów nie posiada. To właśnie w planie można ok.- 
reślić warunki ładu przestrzennego, a także zapewnić 
ochronę zabytkom i ich otoczeniu, skutecznie ograni-
czając szkodliwe dla krajobrazu inwestycje.                                       

Poczucie „wspólnej przestrzeni”
Prawo bez wiedzy i  świadomości w  zakresie ładu 
przestrzennego jest nieskuteczne. Dlatego ważne są 
szkolenia dla samorządowców oraz współpraca róż-
nych zainteresowanych pod-miotów: organizacji po-
zarządowych, państwowych instytucji kultury, orga-
nów ochrony zabytków, samorządowców, ekspertów 
z dziedziny urbanistyki. - Polska należy do najbardziej 
zaśmieconych reklamami państw europejskich. Nie 
mamy przepisów regulujących dopuszczalne gabary-
ty czy styl architektoniczny na danym obszarze. Wol-
no wszystko. Za pośrednictwem kampanii staramy się 
pokazać mieszkańcom o  ile zwiększyłby się komfort 
ich życia. O ile lepiej by się żyło w otoczeniu pozba-
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wionym chaosu i  przypadkowości architektonicznej 
– podkreśla wiceminister Magdalena Gawin.
Budowanie poczucia „wspólnej przestrzeni” jest 
istotnym elementem kampanii społecznej, która ma 
uświadamiać jak dbać o  otoczenie. Zmorą dużych 
miast są grodzone osiedla, brak terenów zielonych, 
niejednolitość zabudowy oraz panująca „pasteloza” 
osiedli mieszkaniowych. Żaden zabytek w otoczeniu 
chaosu architektonicznego i reklamowego nie wyglą-
da dobrze. 
Ważnem elementem kształtowania przestrzeni miej-
skiej jest tzw. mała architektura. Specjaliści rekomen-
dują, by wzorem miast greckich lub włoskich elewacje 
budynków, kształty dachów, ogrodzenia, szczególnie 
w  ścisłym, historycznym centrum miasta były ujed-
nolicone, czyli posiadały jednakowy kolor, wzór czy 
formę. W  filmie można znaleźć praktyczne zalecenia 
dotyczące rewitalizowania miejskich rynków i projek-
towania małej architektury.

Sadź drzewa liściaste
Ważnym elementem krajobrazu polskich miast jest 
zieleń. Bez niej przestrzeń staje się betonową pusty-
nią. Architekci krajobrazu uświadamiają, że drzewa 
i krzewy pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale wy-
tłumiają hałasy ulicy i są źródłem czystego powietrza 
oraz cienia. W  filmie instruktażowym dla samorzą-
dowców znajdują się też bardzo praktyczne wska-
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zówki jakie gatunki drzew i  krzewów powinny być 
preferowane w miejskiej przestrzeni, a z jakich lepiej 
zrezygnować. 
Więcej informacji na temat dobrych praktyk oraz 
wskazówek jak skutecznie zarządzać przestrzenią pu-
bliczną znajduje się na stronie  www.krajobrazmoje-
gomiasta.pl. Można z niej pobrać opracowane przez 
specjalistów poradniki w  zakresie wprowadzania 
przez gminy uchwał reklamowych, planowania ziele-
ni miejskiej oraz uchwalania parków kulturowych. 
(Fotografie: Zielona Góra – miasto „zaśmiecone reklamami”, Fot. Woj-
ciech Eckert / Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
w Zielonej Górze) 

SZKOłA LETNIA PKN ICOMOS, TORUŃ

W Toruniu w dniach 12 - 14 lipca r. odbyła się trzecia 
edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS. Tematem wiodą-
cym szkoły była Ochrona i konserwacja średniowiecz-
nej zabudowy miast na przykładzie Torunia w XX lecie 
wpisu Toruńskiej Starówki na Listę Świtowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Temat jak i miejsce spotkania nie zo-
stały wybrane przypadkowo. Dla Torunia, jego miesz-
kańców i specjalistów w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego dzień 4.12.1997 r. był datą bardzo ważną 
i decydującą o dalszych losach średniowiecznej zabu-
dowy Torunia. W bieżącym roku obchodzimy XX lecie 
wpisu Toruńskiej Starówki na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO i Szkoła Letnia ICOMOS była pierwszą 
imprezą uroczystości jubileuszowych. Współorganiza-
torami Szkoły Letniej PKN ICOMOS była Gmina Miasta 
Toruń, Liga Polskich Miast i Miejsc wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 młodych specjalistów 
związanych zawodowo z ochroną zabytków m.in. kon-
serwatorzy, architekci, architekci krajobrazu, historycy 
i historycy sztuki, reprezentujący urzędy konserwator-

skie, pracownie projektowe, placówki naukowe, muzea 
i  inne instytucje zajmujące się ochroną, konserwacją 
i rewaloryzacją dziedzictwa kulturowego. 
W  programie pierwszego dnia Szkoły Letniej znala-
zły się wykłady poruszające zagadnienia teoretycz-
ne i  praktyczne związane z  zarządzaniem miejscami 
wpisanymi na listę światowego dziedzictwa. Znalazła 
się również garść wspomnień Profesorów Mariana Ar-
szyńskiego i  Jana Tajchmana twórców dokumentacji 
architektoniczo-konserwatorskiej Toruńskiej Starówki 
niezbędnej przy aplikowaniu na listę UNESCO. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się oryginalny egzemplarz 
tej aplikacji, który prezentowali Profesorowie podczas 
swego wystąpienia.
Popołudniowa sesja stanowiła teoretyczny wstęp do 
drugiego dnia szkoły, w czasie którego uczestnicy zo-
stali zapoznani z problematyką konserwatorską, zasa-
dami i metodyką prac przy wybranych obiektach, m.in. 
Ratuszu Staromiejskim, Katedrze św. Janów i kościele 
św. Jakuba. Popołudnie drugiego dnia należało do to-
ruńskich kamienic. Ich tajniki zdradzał były Miejski Kon-
serwator Zabytków Pan Zbigniew Nawrocki.
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Trzeci dzień to „Nowy Toruń” krótkie wizyty w nowo 
wybudowany obiektach m.in. w  strefie buforowej 
Toruńskiej Starówki, czyli w  Centrum Sztuki Współ-
czesnej i  Centrum Konferencyjno-Kongresowym 
„Jordanki”. Po czym podsumowaliśmy Szkołę Letnią 
w Toruniu a Uczestnicy otrzymali certyfikaty.
Szczególne podziękowania za wkład w  organizację 
Szkoły kierujemy do Prezydenta Miasta Torunia Michała 
Zalewskiego, Pana Zbigniewa Fiderewicza Prezesa Ligi 
Polskich Miast i Miejsc wpisanych na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO i wszystkich pracowników Urzędu 

Miasta, którzy swą wiedzą, życzliwością i  sprawnością 
organizacyjną nam pomagali. Wszystkim wykładowcom 
bardzo dziękujemy za trud przygotowania i wygłoszenia 
swoich prezentacji, Pani Małgorzacie Musiela Prezes Fir-
my Restauro sp. z o.o. i Panu Zbigniewowi Nawrockiemu 
za bardzo ciekawe prezentacji prac konserwatorskich na 
terenie Starego Miasta Torunia.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie ży-
wiąc nadzieję, że toruńskie spotkanie przyniesie plo-
ny w przyszłości. JŁ

DZIĘKUJEMY BARDZO!!!

Temat główny

OCHRONA, KONSERWACJA, REWALORYZACJA ARCHITEKTURY 
OBRONNEJ I KRAJOBRAZU WAROWNEGO

Organizatorzy 

KOMISJA ARCHITEKTURY MILITARNEJ PKN ICOMOS
PODKARPACKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
FUNDACJA PRO ARTE et HISTORIA W KRASICZYNIE

Uczestnicy – specjaliści zaproszeni przez organizatorów
Udział, jako prowadzący w Szkole Letniej w Przemyślu-Kra-
siczynie, potwierdzili samorządowcy ze związku Gmin For-
tecznych Twierdzy Przemyśl, Fundacja Pro Arte et Historia 
z Krasiczyna, badacze, konserwatorzy i społecznicy działa-
jący w Przemyślu i w regionie. Aktywny udział wezmą także 
zaproszeni specjaliści z PKN ICOMOS.

SIERPIEŃ  2017

SZKOłA LETNIA PKN ICOMOS, PRZEMYŚL – KRASICZYN

W dniach 28 - 31 sierpnia 2017 r. odbyła się piąta edy-
cja Szkoły Letniej PKN ICOMOS. Tematem wiodącym 
Szkoły była historyczna architektura obronna - jej 
ochrona, konserwacja i  rewaloryzacja. W  spotkaniu 
uczestniczyło ok. 40 młodych specjalistów z całej Pol-
ski związanych zawodowo z ochroną zabytków m.in. 
konserwatorzy, architekci, architekci krajobrazu, hi-
storycy i historycy sztuki, reprezentujący urzędy kon-
serwatorskie, pracownie projektowe, placówki nauko-
we, muzea i  inne instytucje zajmujące się ochroną, 
konserwacją i  rewaloryzacją zabytków. Współorgani-
zatorami, razem z Komisją Architektury Militarnej PKN 
ICOMOS byli: Prezydent Miasta Przemyśla, Podkarpac-
ki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Związek Gmin 
Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Fundacja PRO ARTE 
et HISTORIA w Krasiczynie oraz Wydział Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Teoretyczną i  praktyczną 
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wiedzą z zakresu ochrony, konserwacji i rewaloryzacji 
architektury obronnej dzielili się z uczestnikami m.in. 
członkowie Komisji Architektury Militarnej, w tym wy-
kładowcy akademiccy Politechniki Warszawskiej, Poli-
techniki Krakowskiej oraz wieloletni pracownicy służb 
konserwatorskich.
Program Szkoły Letniej obejmował zarówno wykła-
dy poruszające zagadnienia teoretyczne, jak i  pre-
zentacje dotyczące konkretnych obiektów. Cennym 
doświadczeniem było zapoznanie się in situ z  pod-
ręcznikowymi zabytkami architektury obronnej z  te-
renu Podkarpacia, reprezentującymi średniowieczne 
i  nowożytne obiekty ufortyfikowane Krasiczyna, Ja-
rosławia oraz fortyfikacje wielkoobszarowej Twierdzy 
Przemyśl z  II poł. XIX i  pocz. XX w. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu WUOZ i włodarzy „gmin fortecznych”, 
zapoznanie się z fortyfikacjami twierdzy stało się moż-
liwe w niemal ekspresowym tempie - z fachową infor-

macją o  przeprowadzonych na ich terenie pracach 
konserwatorskich. Ponadto uczestnicy byli prawdzi-
wie po staropolsku goszczeni lokalnymi specjałami.
Zwieńczeniem zajęć było wręczenie uczestnikom, 
w  odrestaurowanym XIX wiecznym Dworze w  Babi-
cach, Dyplomów ukończenia Szkoły Letniej. W  po-
wszechnej opinii piąta edycja szkół letnich ICOMOS 
okazała się udana i  stała na wysokim poziomie me-
rytorycznym i  organizacyjnym. Szczególne podzię-
kowania za wkład w  organizację Szkoły kierujemy 
do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora 
Zabytków – Beaty Kot, Prezydenta m. Przemyśla –
Roberta Chomy, Wójtów gmin fortecznych Twierdzy 
Przemyśl, dr arch. Krzysztofa Wielgusa i  pozostałych 
wykładowców Szkoły.

Cezary Głuszek
Przewodniczący  

Komisji Architektury Militarnej PKN ICOMOS

KONFERENCJE NAUKOWE 

PAźDZIERNIK 2017

ZAKłAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH – Konferencja Jubileuszowa  
18-20 października 2017 roku

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 200 LAT OSSOLINEUM

W  2017 roku upływa 200 lat od powołania do życia 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – instytucji 
o wyjątkowym znaczeniu w polskiej kulturze i historii. 
Będzie to okazja do przypomnienia dziejów i dorobku 
Zakładu: Biblioteki Ossolineum (powołanej w  1817) 

i Muzeum XX Lubomirskich (ustanowionego w 1823), 
a  także działalności wydawniczej (prowadzonej od 
1827). Chcielibyśmy także przypomnieć postacie twór-
ców Zakładu Narodowego – hrabiego Józefa Maksymi-
liana Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego.

WIADOMOŚCI ICOMOS
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Zakład Narodowy im. Ossolińskich: zbiory liczące 2 mln jedno-
stek i nowoczesne muzeum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie. Pocztówka, sprzed 1906 r.  Źródło: BN Polona

Celem konferencji jubileuszowej było ponadto za-
prezentowanie różnorodnej problematyki dotyczą-
cej nie tylko dziejów Zakładu Narodowego, ale także 
innych polskich instytucji kulturalno-naukowych, 
powstających od końca XVIII w. do czasów współ-
czesnych. Chcielibyśmy spojrzeć na ich działalność 
z  perspektywy historycznej, historii idei, historii 
kultury, biografistyki, ale także w  aspekcie praktyki 
bibliotekarskiej, muzealniczej i wydawniczej. Intere-
suje nas bowiem zarówno tło historyczne powstania 
i rozwoju kolekcji czy instytucji ważnych dla zacho-
wania i rozwoju kultury polskiej (bibliotek, muzeów 
i  innych), ich działalność wydawnicza, jak i  główne 
wątki historyczne, zjawiska i zdarzenia kluczowe dla 
losów tych instytucji.
Konferencja jubileuszowa koncentrować się będzie 
wokół takich zagadnień, jak:
 tło historyczne i  realizacja idei instytucji krajo-

wych i  emigracyjnych, gromadzących i  przecho-
wujących dla następnych pokoleń „pamiątki dzie-
jów ojczystych”,

 działalność kulturalna, naukowa, społeczna i  poli-
tyczna założycieli i  innych postaci zasłużonych dla 
ważnych placówek kulturalno-naukowych – np. 
J.M. Ossolińskiego, H. Lubomirskiego, A. Bielow-
skiego, W. Kętrzyńskiego, E. Raczyńskiego, T. Dzia-
łyńskiego, W. Platera, J.A. Czartoryskiego i in.

 znaczące kolekcje – ich historia i  znaczenie dla 
bibliotek i  muzeów; rola darczyńców i  darowizn 

w  tworzeniu zbiorów i  funkcjonowaniu instytucji 
bibliotecznych i muzealnych,

 Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich (ramy prawne, organizacyjne, profil) i  jego 
dorobek,

 działalność naukowa, kulturalna, wydawnicza biblio-
tek i muzeów, znaczenie społeczne tych instytucji.

Materiały konferencyjne ukażą się w formie publikacji 
recenzowanej.
W 91. numerze kwartalnika „Karta” 91, której tematem 
głównym jest historia Ossolineum, opublikowano m.in. 
montaż tekstów źródłowych, przedstawiający pełną 

WIADOMOŚCI ICOMOS
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dramatycznych zwrotów walkę o  zachowanie zbiorów 
w polskich rękach, prowadzoną przez prof. Mieczysława 
Gębarowicza. Nazwisko profesora, wybitnego historyka 
sztuki, znają głównie specjaliści – bibliotekarze, archiwi-
ści historycy sztuki. Poświęcił on wiele, także podejmu-
jąc brawurową decyzję pozostania we Lwowie po 1945 

r., aby tam, na miejscu, pilnować niezwykłych polskich 
zbiorów. Prof. Gębarowicz słał memoranda i  apele do 
Rzeczypospolitej, upominał się o zwrot polskiego dzie-
dzictwa, które pozostaje poza granicami Polski. W Osso-
lineum znajduje się około 30 proc. zasobów przedwo-
jennych, a 70 procent znajduje się na Ukrainie.

Raport dowódcy SS i policji Jürgena Stroopa – doku-
mentujący pacyfikację getta w Warszawie przez Niem-
ców i  powstania  w 1943 roku – został wpisany na świa-
tową listę UNESCO  „Pamięć Świata”. 
„Dla polskiej pamięci narodowej, jak i  dla polskiej 
i  światowej historii, jest to bardzo ważne wydarzenie. 
Decyzja komitetu UNESCO podkreśla znaczenie tego 
dokumentu, który jest jednym z najważniejszych źró-
deł dokumentujących los Żydów - polskich obywateli 
na terenie okupowanej przez Niemców Polski” - oceni-
ła dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, infor-mując 
PAP o  decyzji Międzynarodowego Komitetu Progra-
mu UNESCO „Pamięć Świata”.Napisane w maju 1943 r. 
sprawozdanie z walk w getcie Stroop zatytułował „Ży-
dowska dzielnica mieszkaniowa w  Warszawie już nie 
istnieje!” (niem. Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk 
- in Warschau mehr!), meldując o wykonaniu rozkazu 
zagłady getta. Dokument ten to pełniejsza, zawierająca 
m.in. oryginalny podpis Stroopa, wersja raportu – prze-
znaczona prawdopodobnie dla Reichsführera SS Hein-
richa Himmlera.
Liczący 126 kart raport zawiera 31 meldunków dzien-
nych Stroopa oraz 53 fotografie. Sprawozdanie po-
zwala poznać przebieg żydowskiego powstania, sił 
i uzbrojenia Niemców, a także realia prowadzenia walki 
w  getcie.  Raport Stroopa ukazuje  niemiecki sposób 
myśle-nia w kontekście tragedii narodu żydowskiego. 
IPN dodaje, że dokument jest bardzo cennym mate-
riałem archiwalnym dotyczącym Holokaustu, o  czym 
świadczy m.in. wielokrotne wyko-rzystywanie pocho-
dzących z niego fotografii jako ilustracji publikacji, ksią-
żek, nagrań filmowych, podejmujących temat Zagłady.
Według Stroopa w wykrytych i zlikwidowanych do 16 
maja 1943 r. bunkrach znajdowało się ponad 56 tys. Ży-
dów. Około 6 tys. zginęło na miejscu w walce, na skutek 
pożarów czy zaczadzenia. 7 tys. Żydów niemieccy na-
ziści zamordowali na terenie getta, tyle samo wysłano 
do Treblinki. Pozostała grupa ok. 36 tys. została wysłana 
do innych obozów zagłady, przede wszystkim do Au-
schwitz i Majdanka.
W 1945 r. raport Stroopa trafił w ręce Amerykanów, któ-
rzy wykorzystali go jako dowód w procesie norymber-
skim. Pełnił on także funkcję materiału obciążającego 
Stroopa w jego procesie w Warszawie w 1951 r., a tak-
że w  postępowaniach sądowych innych niemieckich 
zbrodniarzy nazistowskich.W  komunikacie IPN zazna-
czył też, raport Stroopa (w wersji cyfrowej dostępny na 
http://pamiec.pl/ftp/ilustracje/Raport_STROOPA.pdf) 

RAPORT JüRGENA STROOPA WPISANY NA LISTę UNESCO „PAMIęć ŚWIATA”
– z uwagi na okoliczności powstania i tematykę – zali-
cza się go do tzw. „złych dokumentów”, świadczą-cych 
o  niechlubnych wątkach historii. „Zgłoszenia takie 
do niedawna były odrzucane przez Komitet UNESCO, 
dlatego też fakt przeforsowania zgłoszenia IPN należy 
uznać za tym większy sukces” – podali archiwiści IPN. 
Do „dziedzictwa zła” należy zaliczyc przede wszystkim 
Auschwitz-Birkenau, obóz koncentracyjny znajdujący 
się na liscie światowego dziedzictwa , wpisanego przz 
Polske. Warto przypomnieć, że razem ze Stropem wię-
ziony był też Kazimierz Moczarski, wybitny członek ru-
chu oporu polskiego, skazany na więzienie przez rząd 
PRL. Opublikował on „Rozmowy z  katem”,niezwykle 
ważna i wnikliwie napisana relację o  jednym ze znacz-
niejszych, ale i typowych dowódców  hitlerowskich. Ra-
port Sreoopa jest 15. Dokumentem wpisanym przez RP 
na listę „Memory of the World”
Raport J. Stroopa dołączy do 14 innych obiektów dzie-
dzictwa dokumentacyjnego, które we wcześniejszych 
latach zostały zgłoszone przez Polskę. To m.in. autograf 
dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”, rękopisy 
Fryderyka Chopina, Archiwum Komisji Edukacji Naro-
dowej, Księga henrykowska czy Akt Konfederacji Gene-
ralnej Warszawskiej.
„To ważne wydarzenie także dla Archiwum IPN, ponie-
waż pokazuje, że w naszych zasobach przechowywane 
są bardzo ważne dokumenty z okresu II Wojny Świato-
wej, a nie tylko te, które są spuścizną po aparacie ko-
munistycznej bezpieki. Na całej liście do tej pory było 
ok. 380 obiektów dokumentacyjnych, z tego zaledwie 
14 polskich. Przy 1000-letnich dziejach Polski to nie jest 
wiele, tym bardziej cieszy nas ostatnia decyzja komite-
tu UNESCO” – dodała Kruk.

Źródło: Archiwum IPN
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Staraniem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej do Krakowa zawitała wystawa przygotowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku, ilustrująca głośną 
w świecie konserwatorskim restytucję kościoła zamkowego NMP w Malborku.
6 listopada, w budynku Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej, otwarcie wystawy poprzedziła uroczystość wręczenia Nagrody SKZ CONSERVATOR ECCLESIAE Dyrek-
torowi Muzeum Zamkowego w Malborku  MARIUSZOWI MIERZWIŃSKIEMU w uznaniu zasług i niestrudzonych wie-
loletnich działań na rzecz odbudowy, aranżacji wnętrza kościoła i rekonstrukcji mozaikowej figury Matki Boskiej. 
Mariuszowi Mierzwińskiemu, członkowi PKN ICOMOS, składamy gratulacje, dołączając się do podziękowań za jego 
wieloletnią pracę dla ochrony i promocji Zamku w Malborku, wpisanego przed 20 laty na Listę Światowego Dziedzic-
twa Kulturowego i Naturalnego. (red.)

LISTOPAD  2017

Konferencja Zamki – signum temporis medii aevi
dedykowana pamięci prof. Leszka Kajzera

TORUŃ  9-10 listopada 2017 

Leszek (Lech) Jerzy Kajzer (1944 –2016) – profesor archeologii, 
specjalista w  dziedzinie budownictwa i  architektury obronnej 
i rezydencjonalnej na ziemiach polskich w okresie średniowiecza 
i nowożytności

UNIWERSYTECKIE CENTRUM 
ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI

Konferencja, organizowana przez Uniwersyteckie 
Centrum Archeologii Średniowiecza i  Nowożytności 
– Zamki – signum temporis medii aevi., tym razem 
poświęcona była problematyce zamków, rozpatry-
wanych nie tylko jako budowle będące centrum ad-
ministracyjnym, miejscem zamieszkania i  miejscem 
obronnym, ale również, jako miejsca o zmieniającym 
się znaczeniu i  funkcji. W  centrum zainteresowania 
wystąpień była problematyka obejmująca zagadnie-
nia genezy, funkcji i znaczenia zamków w dynamicz-
nie zmieniających się procesach społecznych i gospo-
darczych na przestrzeni wieków: zamki – jako miejsca 
obronne, domy mieszkalne, siedziby rycerzy i  staro-
stów, klasztory i  prywatne siedziby możnowładców, 
zamki – jako ruiny i miejsca zapomniane, zamki – jako 
trwałe świadectwa dziejów regionu i  kraju. Obrady 
odbywały się w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu.

Program 

9 listopada 
•	Oficjalne otwarcie – prof. Wojciech Chudziak, Prze-

wodniczący Uniwersyteckiego Centrum Archeolo-
gii Średniowiecza i Nowożytności

•	dr Aldona Andrzejewska, dr Aleksander Andrze-
jewski, Instytut Archeologii UŁ: Zamki na Kujawach 
Brzeskich i Ziemi Dobrzyńskiej w badaniach profe-
sora Leszka Kajzera

•	dr hab. Anna Marciniak-Kajzer, Instytut Archeologii 
UŁ: Gródki stożkowate czy zamki typu motte

•	prof. Sławomir Jóźwiak, dr Janusz Trupinda, Instytut 
Historii UMK, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska: 
Czy rzeczywiście wbrew „tradycji”? O  współcze-
snych badaniach nad zamkami krzyżackimi na tle 
ustaleń badaczy z XIX i I połowy XX wieku

•	dr hab. Dariusz Poliński, Instytut Archeologii UMK: 
Gród czy zamek? Desygnaty terminów oraz konse-
kwencje ich stosowania w archeologii historycznej 
i ochronie zabytków

•	dr hab. Kazimierz Grążawski, Zakład Historii Krajów 
Nadbałtyckich UWM: Z badań zamków na pograni-
czu mazowiecko-pruskim 

•	dr hab. Monika Badura, Alex Brown, Beata Możejko, 
Katedra Ekologii Roślin UG: Rola roślin w funkcjono-
waniu zamku krzyżackiego w  Malborku w  oparciu 
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o  dane archeobotaniczne i  historyczne prof. 
Daniel Makowiecki, Instytut Archeologii UMK: 
Zwierzęta w ruinach zamków ukr

•	prof. Bogumiła Jędrzejewska, dr Joanna Waw-
rzeniuk, dr Tomasz Samojlik, Dariusz Krasno-
dębski, Instytut Biologii Ssaków PAN w  Bia-
łowieży, Instytut Archeologii UKSW, Instytut 
Archeologii i  Etnologii PAN: Zamek z  białą 
wieżą, zamczysko, dwór? W  poszukiwaniu 
myśliwskiej rezydencji Jagiellonów w Puszczy 
Białowieskiej

•	dr Dominik Nowakowski, Instytut Archeologii 
i Etnologii PAN Wrocław: Zamek-wieś-miasto. 
Organizacja struktur osadniczych przez bu-
dowę zamków na przykładzie Śląska

•	dr Artur Boguszewicz, Katedra Etnologii i An-
tropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocław-
ski: Castra lignea vs. castra lapidea. Z  badań 
nad zamkami na Śląsku w XIII wieku

•	Tomasz A. Kastek, dr Janusz Badura, Akme 
– Zdzisław Wiśniewski, Państwowy Instytut 
Geologiczny-PIB: Topografi czne uwarunko-
wania lokalizacji zamków wrocławskich

•	dr nauk techn. Roland Mruczek, Politechni-
ka Wrocławska, Wydział Architektury/Akme-
-Zdzisław Wiśniewski: Bergfried, Donjon, 
Eigenkirche. Miejce zamków śląskich w archi-
tekturze europejskiej

•	dr Michał Wojenka, Instytut Archeologii UJ: 
Średniowieczne budownictwo obronne na 
terenie jury ojcowskiej w świetle najnowszych 
badań

•	Waldemar Gliński, Pracownia Badań Archeolo-
gicznych: Zamek królewski w Chęcinach w świetle 
ostatnich badań archeologicznych. Geneza, funkcja, 
znaczenie

•	dr Artur Różański, Instytut Archeologii UAM: Ca-
strum et curia. Studia nad rozwojem prywatnych 
siedzib obronnych oraz ich zapleczy od średniowie-
cza do nowożytności na przykładzie włości rodu Pa-
łuków i ich następców.

•	dr Piotr Lasek, Instytut Sztuki PAN Warszawa: Zamki 
mazowieckie a  architektura zakonu krzyżackiego. 
Rekapitulacja

•	dr Jacek Wysocki dr Rafał Solecki, Instytut Arche-
ologii UKSW: Wyniki badań zachodniej fosy zamku 
w Pasłęku

10 listopada 
•	dr hab. Marcin Wiewióra, Instytut Archeologii UMK: Naj-

starsze fazy osadnictwa krzyżackiego na zamkach 
w  Unisławiu i  Starogrodzie. Studia nad osadnic-
twem obronnym na ziemi chełmińskiej w XIII wieku

•	dr Bogusz Wasik, Instytut Archeologii UMK: Krzy-
żackie zamki w  Starogrodzie i  Bierzgłowie (Zamku 
Bierzgłowskim) na tle innych komturskich siedzib 
nieregularnych w świetle nowych badań 

•	dr Arkadiusz Koperkiewicz, Instytut Archeologii UG: 

Bezławki – wiejski żywot zamku
•	dr Michał Starski, Maciej Kurdwanowski, Instytut Ar-

cheologii UW: Zmiany w zagospodarowaniu zamku 
krzyżackiego w  Człuchowie wobec potrzeb jego 
właścicieli w czasach staropolskich

•	dr Tomasz Ratajczak, Instytut Historii Sztuki UAM: 
Wieża na zamku w Oświęcimiu – pars pro toto ksią-
żęcej rezydencji

•	dr Renata Wiloch, Pracownia Archeologiczna Rena-
ta Wiloch-Kozłowska: Koncepcje lokalizacji zamku 
krzyżackiego w Tczewie na podstawie analizy źró-
deł historycznych i archeologicznych 

•	Radosław Herman, Wojciech Dudak, ARCH-TECH, 
Stowarzyszenie Alchemia Czasu: Murowane czy 
drewniane? Problem percepcji i  identyfi kacji zam-
kó w – wydumany czy rzeczywisty? Rozważ ania na 
wybranych przykładach zamkó w zachodniego po-
granicza Kró lestwa Polskiego

•	dr Magdalena Żurek, Instytut Archeologii UKSW: Za-
mek w Przezmarku, gm. Stary Dzierzgoń po pierw-
szym sezonie badawczym 

•	Marcel Knyżewski: Formy siedzib niższych urzędni-
ków krzyżackich w świetle badań archeologicznych

•	Paweł Kocańda, Instytut Archeologii URz: Zamki bi-
skupa Jana Muskaty w ziemi krakowskiej – wstęp do 
problematyki badawczej

Kafel z zamku w Ujeździe
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KOMISJA HISTORII I KONSERWACJI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ 
PKN ICOMOS  2015 - 2017

o Komisja Historii i  Konserwacji Architektury Sakralnej 
PKN ICOMOS  została powołana w  2006 roku, obecną 
nazwę uzyskała w 2014 roku. Do 2017 roku w pracach 
komisji brało udział 27 osób. W okresie działalności ko-
misji odeszli wybitni jej członkowie:  prof. Henryk  Dziur-
la (†2011), prof. Edmund Małachowicz (†2015),  prof. 
Zygmunt Świechowski (†2015). Obecnie komisja liczy 
21 członków z Polski i 3 członków spoza naszego kraju : 
prof. Ewa Łużyniecka - przewodnicząca (Wrocław), prof. 
Joanna Bac-Bronowicz (Wrocław), prof. Maria Brykowska 
(Warszawa), dr Anna Cicha (Toruń), dr Zbigniew Czernik 
(Olsztyn), prof. Olgierd Czerner (Wrocław), dr Monika 
Dąbkowska (Toruń/Wrocław), dr Małgorzata Doroz (Kiel-
ce), prof. Marek R. Gogolin ( Bydgoszcz),  ks. prof. Walde-
mar Graczyk (Warszawa),  dr Monika Jędrusik (Wrocław), 
prof. Robert Kunkel  (Warszawa), prof. Jadwiga Łukasze-
wicz (Toruń), prof. Jolanta Marszalska (Warszawa),  prof. 
Małgorzata Milecka (Lublin), dr Barbara Pierścionek 
(Opole), prof. Aleksander Piwek (Gdańsk),  dr Ewa Święc-
ka (Warszawa), mgr Luba Smirnowa (Wrocław), mgr 
Gabriela Wojciechowska (Wrocław), mgr Alicja Zgraja 
(Wrocław), prof. Katerina Charvatova (Praga), prof. Peter 
Sommer (Praga), mgr Joanna Furgalska - Agence d’Archi-
tectur (France).

o Zadaniem komisji jest organizowanie konferencji i spo-
tkań środowiskowych  oraz warsztatów konserwator-
sko-badawczych, pomoc w  rozwiązywaniu problemów 
konserwatorskich oraz wymiana poglądów na temat 
zabytkowej architektury sakralnej. W czasie spotkań  wy-
głaszane są odczyty i  prelekcje dotyczące dziedzictwa 
sakralnego, jego ochrony oraz promocji, przeznaczone 
dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Podczas 
nich zwracana jest uwaga na wyjątkowe walory zabyt-
kowych budowli sakralnych oraz związanego z nimi kra-
jobrazu. Ważną rolę edukacyjną odgrywa także popula-
ryzacja najnowszych metod badawczych i konserwator-
skich. Do udziału w tych działaniach  zapraszani są spe-
cjaliści z innych krajów. Takie interdyscyplinarne podję-
cie istotnych zagadnień, związanych z  kulturą polską, 
ułatwia poznanie ich w szerszej perspektywie. Podczas 
warsztatów konserwatorsko-badawczych wykonuje się 
prace dokumentacyjne i projektowe z dziedziny konser-
watorstwa. Są one  prezentowane w czasie seminarium 
naukowego, podsumowującego warsztaty i przekazane 
na rzecz właścicieli, jako materiał stanowiący podstawę 
do dalszych prac badawczych i projektowych.      

o W latach 2006-2014 komisja zainicjowała wiele działań, 
spośród których największy zasięg miało sześć przed-
sięwzięć: seminaria Rozmowy o  dawnej architekturze 
sakralnej, konferencje Forum scientiae cisterciense, 
warsztaty Conservator Cisterciensis, seminaria Auten-
tyzm w badaniach i konserwacji architektury oraz Forum 
konserwatorskie – FROMBORK 2011, patronat i  udział 
w organizacji tzw. Szlaku cysterskiego w Polsce.

o Lata 2015-2017 to częściowa kontynuacja poprzednich 

działań i podjęcie nowych zadań. W lipcu 2015 roku po 
raz kolejny zostało zorganizowane spotkanie z  cyklu 
Conservator Cisterciensis. Odbyło się ono w  Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku i  zostało zor-
ganizowane przez komisję oraz Wydział Architektury 
Politechniki Wrocławskiej  i  Uniwersytet Przyrodniczy 
z Lublina. 

o Seminarium nosiło tytuł Wąchock jutro , a przedmiotem 
wystąpień i dyskusji były tematy związane z tą miejsco-
wością. Początkowo omówiono zagospodarowanie pla-
cu rynkowego oraz rewaloryzację pierzei rynkowych. 
Następnie przedmiotem rozważań stał się budynek 
bramny  opactwa cysterskiego oraz ogrody zakonne. 
Na końcu seminarium Lidia Ujazdowska z warszawskiej 
Fundacji Świętokrzyskiej „Góry Historii” przedstawiła 
koncepcję Świętokrzyskiego Muzeum Niepodległości - 
Niepodlegli Ziemi Świętokrzyskiej, którego lokalizację 
przewidziano w Wąchocku. 

o Dyskusji towarzyszyła wystawa prac studentów Wydzia-
łu Architektury Politechniki Wrocławskiej  oraz Uniwer-
sytetu Przyrodniczego z Lublina, wykonanych w 2015 r. 

o W  październiku 2015 roku komisja zorganizowała tak-
że seminarium z cyklu Autentyzm w konserwacji archi-
tektury. Współorganizatorem seminarium był Wydział 
Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej. Spotkanie to było 
trzecim seminarium z  wspomnianego cyklu, którego 
celem była wymiana poglądów na temat pojęcia auten-
tyzmu w pracach konserwatorskich - tematu od dawna 
dyskutowanego i nadal niezwykle aktualnego.  Pierwsze 
spotkanie nosiło tytuł: Autentyzm w konserwacji archi-
tektury do połowy XX wieku (2012); drugie seminarium: 
Autentyzm we współczesnych pracach konserwator-
skich (2013). 

o Spotkanie zorganizowane w 2015 r. pt.:Autentyzm a pa-
limpsest zabytków konserwowa-nych dotyczyło defi-
niowania autentyzmu w  zabytkach przeobrażanych, 
charakteryzujących się wieloma nawarstwieniami styli-
stycznymi. 

o Przedmiotem dyskusji były różne tendencje w  działa-
niach konserwatorskich, polegające np. na eksponowa-
niu lub zacieraniu różnic między elementami powsta-
jącymi w  różnych czasach. Dyskutowane były również 
sposoby wartościowania nawarstwień stylistycznych we 
współczesnych pracach konserwatorskich. 

o Pierwszy zabrał głos prof. Zygmunt Świechowski (War-
szawa) i omówił odbudowę katedry w Bagrata w Kutaisi 
(Gruzja) jako przyczynek do problematyki rekonstrukcji. 
Prof. Krystyna Kirschke i  mgr Joanna Olesińska (Wro-
cław) przedstawiły powojenną odbudowę dawnego 
domu handlowego J. Mamlok we Wrocławiu zastana-
wiając się czy jest to palimpsest czy „wolna amerykanka”. 
Ochrona autentyzmu w procesie rewaloryzacji zespołu 
ogrodowego zniszczonego wskutek klęski żywiołowej 
była przedmiotem wystąpienia prof. Małgorzaty Milec-
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kiej (Lublin) palimpsest w malarstwie ściennym będący 
wyrazem pogoni za oryginałem został omówiony, przez 
dr Ewę Święcką  (Warszawa).

o Następnie dr hab. Paweł Kirschke (Wrocław) zajął się 
autentyzmem rewaloryzacji komercyjnych obiektów 
użyteczności publicznej we Wrocławiu, a  dr Elżbieta 
Grodzka (Wrocław) omówiła projekt odbudowy z 1962 
r. Muzeum Architektury we Wrocławiu, traktując go jako 
prekursorskie rozwiązanie konserwatorskie.

o Referat dr Moniki Dąbkowskiej (Wrocław- Toruń) doty-
czył palimpsestu w przekształce-niach  opactwa cyster-
skiego w Rudach po II wojnie światowej a wystąpienie 
mgr Macieja War-choła (Warszawa) – zagadnień   rekon-
strukcji historycznych konstrukcji ciesielskich. Semina-
rium zakończyła mgr arch. Luba Smirnowa ((Wrocław), 
wystąpieniem na temat metod fotogrametry-cznych 
w inwentaryzacjach palimpsestu architektonicznego.   

o Wybrane materiały z seminarium zostały opublikowane 
w piśmie naukowym „Architectus” 1(45)2016.

o Nową inicjatywą komisji podjętą pod koniec 2014 roku 
było utworzenie interdyscyplinarnego Zespołu do Ba-
dań Architektury Kościołów Wrocławskich.  Docelowym 
jego zadaniem będzie analiza architektury świątyń wro-
cławskich od chwili powstania po czasy obecne. Podczas 
badań będą wykorzystywane najnowsze techniki po-
miarowe, stratygraficzne i  datujące. Zagadnienie to jest 
bardzo obszerne i dlatego prace planowane są na wie-
le lat w zależności od sprawności zespołu badawczego 
oraz w zależności od   możliwości finansowania. 

o W  ramach prowadzonych badań będą organizowae 
konferencje naukowe oraz odczyty i prelekcje przezna-
czone dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Ich 
tematem będzie zwrócenie uwagi na wyjątkowe walo-

ry zabytkowe kościołów wrocławskich i związaną z tym 
odpowiedzialnością za ich stan. Ważną rolę edukacyjną  
także będzie odgrywać popularyzacja najnowszych me-
tod badawczych i konserwatorskich. 

o Dzięki temu badania ściśle naukowe będą miały szerszy 
wymiar i być może będą wykorzystywane w większym 
zakresie niż dotychczas. Uczestnicy badań będą zapra-
szać do udziału w tych działaniach  specjalistów z innych 
krajów. To ułatwi nam na gruncie polskim  spojrzenie 
na wiele spraw ważnych dla naszej kultury i  umożliwi 
spojrzenie na interesujący nas odcinek rzeczywistości 
w szerszej perspektywie.  

o Punktem wyjściowym kontaktów komisji ze środowi-
skiem francuskim były badania klasztorów cysterskich 
na terenie departamentu Charente prowadzone od 
2012 roku przez Wydział Architektury Politechniki Wro-
cławskiej. Stały się one pretekstem do nawiązania kon-
taktu z  biurem projektowym i  pracownią artystyczną 
Joanny Furgalskiej. 

o Ten kontakt zaowocował obecnością na wystawach 
w czasie Journées Européennes du Patrimoine - Dniach 
Dziedzictwa Europejskiego, organizowanych corocznie 
we wrześniu  w zamku La Rochefoucauld. Pierwsza wy-
stawa odbyła się w 2016 roku z okazji 32. dni dziedzic-
twa pt.: Patrimoine et Citoyenneté - Dziedzictwo i oby-
watelstwo. 

o Głównym tematem drugiej wystawy z 2017 roku w cza-
sie 33. dni dziedzictwa była Jeunesse et Patrimoine – 
Młodzież i  dziedzictwo. Zabytkom departamentu Cha-
rente były poświęcone także wystawy z 2015 roku w La 
Tour Saint-Jean w Marthon oraz w Maison du Patrimoine 
w Tusson, a także ekspozycja z 2016 roku w opactwie Sa-
int-Pierre w Brantôme.  EŁ

Idea przeprowadzenia Forum konserwatorskiego 
jest połączeniem i  kontynuacją dwóch wcześniej-
szych przedsięwzięć naukowych, organizowanych 
przez Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej 
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Wydział Architek-
tury  Politechniki  Wrocławskiej i Wydział Architektu-
ry Politechniki Warszawskiej. Pierwszym wspólnym 
przedsięwzięciem było forum konserwatorskie, które 
odbyło się we Fromborku w  2013 r.  Drugim przed-
sięwzięciem- wspomniany warszawski cykl spotkań 
Autentyzm w konserwacji architektury,  
Od początku wprowadzono zasadę, że forum  trwa  
dwa dni – pierwszego dnia obrady odbywają się na 
Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
a  drugiego na Wydziale Archi-tektury Politechni-
ki Warszawskiej.  Moderatorami obrad są: prof. Ewa 
Łużyniecka, prof. Robert Kunkel  i  prof. Piotr Molski. 
Obradom towarzyszy Forum młodych, z którym zwią-
zana jest wystawa przygotowywana przez młodych 
naukowców, głównie doktorantów. Informacje na 

Ewa łużyniecka, FORUM KONSERWATORSKIE     

temat forum można znaleźć na stronie internetowej 
http://rewaloryzacja.com/forum/.  
Forum konserwatorskie w 2016 roku odbyło się 21 i 22 
października. Jego tematyka związana była z dwoma 
zagadnieniami. Pierwszym było traktowanie substan-
cji autentycznej w  rekonstrukcjach naukowych i  bu-
dowlanych. Z tym tematem związane było wrocław-
skie wystąpienie prof. Ewy Łużynieckiej (Wrocław), 
która zadała pytanie czy rekonstrukcje w  badaniach 
architektury to autentyzm czy fikcja? Prof. Marzanna 
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Jagiełło i  prof. Wojciech Brzezowski (Wrocław) zasta-
nawiali się nad problemem autentyzmu w rekonstruk-
cjach zabytkowych zespołów ogrodowych.  Dzień 
warszawski rozpoczął prof. Robert Kunkel (Warszawa) 
wystąpieniem na temat dopuszczalności rekonstrukcji 
w odbudowie zabytków. Prof. Krystyna Kirschke i prof. 
Paweł Kirschke (Wrocław) zajęli się autentyzmem kre-
acji retrospektywnej w procesie rekonstrukcji kamie-
nic a  dr Ewa Święcka (Warszawa) omówiła  badania 
malowanych elewacji i  ich wykorzystanie w  rekon-
strukcjach. Mgr arch. Jakub Krzyczkowski  przedstawił 
autentyzm dziedzictwa w kontekście współczesnych 
moder-nizacji i adaptacji historycznych dworców ko-
lejowych (Warszawa). Pierwszy blok tematyczny za-

koń-czyła prof. Małgorzata Milecka (Lublin), przedsta-
wiając problemy rekonstrukcji zabytkowych alei. 
Drugie zagadnienie forum z 2016 r. obejmowało ba-
dania oraz konserwację dziedzictwa architektonicz-
nego. Dzień wrocławski rozpoczęło wystąpienie dr 
Moniki Dąbkowskiej (Wrocław-Toruń), która omówi-
ła rolę  źródeł pisanych w  rozpoznawaniu przemian 
konserwatorskich budowli zabytkowych. Mgr arch. 
Katarzyna Pietras (Wrocław)  przedstawiła powojen-
ną „rewitalizację” polkowickiej starówki a   mgr arch. 
kraj. Ewelina Widelska (Lublin)  zajęła się  klasztorami 
w krajobrazie Drohiczyna. Przebudowy małopolskich 
opactw cysterskich w  XV-XVI wieku zaprezentował 

Seminarium  „Wąchock jutro” z 2015 roku. U góry – prezentacja prac studenckich, poniżej – jedna z plansz projektowych
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mgr arch. Piotr Zwierzchowski (Warszawa)  a mgr arch. 
Luba Smirnowa  (Wrocław) ogólnie omówiła architek-
-turę klasztorów bernardynów w Europie.  Architektu-
rze klasztorów franciszkanów w  Europie poś-więciła 
swoje wystąpienie  mgr arch. Alicja Zgraja (Wrocław) 
a  mgr Magdalena Kapusta(Wrocław) przedstawiła 
krótki zarys architektury ogrodów zoologicznych. 
Warszawskie wystąpienie  dr Elżbiety Grodzkiej do-
tyczyło badań i  konserwacji zabytków architektury 
w powojennym Wrocławiu (Wrocław). Mgr arch. Zyg-
munt Łuniewicz poruszył problem zachowania formy 
nowożytnych hełmów wieżowych wobec praktyk 
konserwatorskich (Wrocław), a arch. Aleksandra Koza-
czek- zagadnienie przemian  zabudowy zespołu stra-
ży pożarnej we Wrocławiu (Wrocław). Mgr arch. Rafał 
Karnicki zaprezentował  zawiasy pasowe i plakietowe 
na obszarze Dolnego Śląska od XVI do początku XIX 
wieku (Wrocław) oraz, na zakończenie,  mgr  arch.  Kla-
ra Kantorowicz omówiła wzorce, przemiany, kontynu-
acje jezuickich budynków szkolnych (Warszawa).
Na wystawie Forum młodych zaprezentowano seme-
stralne i  dyplomowe projekty studenckie związane 
z konserwacją zabytków. Ważną częścią wystawy były 
postery uczestników forum, wygła-szających referaty. 
Materiały z forum stały się także podstawą monografii 
zatytułowanej Dziedzictwo architektoniczne . Rekon-
strukcje i  badania obiektów zabytkowych, wydanej 
w 2017 roku i  udostę-pnio-
nej w  Dolnośląskiej Biblio-
tece Cyfrowej.
Forum konserwatorskie 
w  2017 roku, podobnie 
do ubiegłego roku, będzie 
trwało dwa dni. 17 listopa-
da 2017 r.  obrady odbędą 
się na Wydziale Architek-
tury Politechniki Wrocław-
skiej, 18 listopada 2017 r. 
na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. 
W każdym dniu forum wy-
stąpienia będą prezento-
wane w  dwóch blokach 
tematycznych. 
Pierwszy blok tematycz-
ny będzie obejmował 

Seminarium dotyczące autentyzmu z 2015 r. w sali Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Wystawa w la Tour Saint-Jean w Marthon z  2015 roku

wystąpienia syntetyczne, związane z  relacją mię-
dzy autentyzmem a  wartościowaniem dziedzictwa 
architektonicznego. Uczestnicy forum będą się za-
stanawiali nad wartościowaniem substancji auten-
tycznej w wielokrotnie przekształcanych budowlach 
w  kontekście podejmowania decyzji konserwator-
skich. Będą także rozważać nad metodycznym podej-
ściem do wartościowania, uwzględniającego zróżni-
cowane atrybuty wartości i ich nośniki w strukturze 
zabytkowego obiektu. W  drugim bloku tematycz-
nym planowane są wystąpienia dotyczące badań 
podstawowych z zakresu historii i konserwacji dzie-
dzictwa architektonicznego, w tym – uwzględniające 
problematykę wartościowania. 
W  części wrocławskiej zaplanowano następujące re-
feraty :
•	  prof. Piotr Molski, Wartościowanie zabytków architektury 

a warsztat architekta (Warszawa)
•	  prof. Marzanna Jagiełło, prof. Wojciech Brzezowski, Au-

tentyzm szaty roślinnej w ogrodach historycznych. Część 
1: Żywopłoty i formy topiaryczne (Wrocław)

•	  prof. Krystyna Kirschke, prof. Paweł Kirschke, Wartościo-
wanie dziedzictwa architektonicznego w  praktyce kon-
serwatorskiej – standardowe działania czy sztuka kom-
promisów. Na przykładzie Domu Towarowego Bracia 
Jabłkowscy w Warszawie (Wrocław)
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•	  dr hab. Cezary Głuszek, Wartościowanie murowo - ziem-

nych obiektów pofortecznych (Warszawa)
•	  dr Elżbieta Grodzka, Wartościowanie  zabytkowej ar-

chitektury szkół dla projektantów – wybrane przykłady 
(Wrocław)  prof. Joanna Bac-Bronowicz, mgr inż. arch. 
Gabriela Wojciechowska, Geomatyka w  inwentaryzacji 
zabytków-wybraneprzykłady (Wrocław)

•	  prof. Robert Kunkel, Zmienność form katedry św. Jana 
w Warszawie (Warszawa)

•	  dr Beata Kwiatkowska-Kopka, Stosowanie grafiki kom-
puterowej w rekonstrukcji obiektów architektonicznych 
– z punktu widzenia archeologa (Kraków-Wawel)

•	  dr inż. arch. Barbara Pierścionek, Ochrona wartości au-
tentyzmu w procesie adaptacji sakralnych obiektów za-

Wystawa w opactwie Saint-Pierre w Brantôme z  2016 roku

Forum konserwatorskie w 2016 roku. 1 – obrady wrocławskie, 
2 – wystawa Forum młodych, 3 – obrady warszawskie, 

bytkowych (Opole)
•	  mgr arch. kraj. Ewelina Widelska, Współczesne aranżacje 

zabytkowych ogrodów klasztornych na przykładzie Dro-
hiczyna (Lublin)

•	  dr inż. arch. Małgorzata Doroz, Autentyzm a badania ar-
chitektoniczne klasztoru dominikanów w  Sandomierzu 
(Kielce)

•	  dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz, „Less is more” o re-
waloryzacji wieży kościoła p.w. Oczyszczenia NMP w Ko-
żuchowie(Wrocław)

•	  mgr arch. Luba Smirnowa, Autentyzm przeobrażeń bu-
dowlanych kościoła parafialnego w Szewcach (Wrocław)

•	  dr inż. arch. Aleksandra Marcinów, Poglądy Bodo Ebhard-
ta na temat konserwacji i  restauracji zamków. Teoria 
i praktyka 

•	  inż. arch. Kamila Kowalska, Problematyka adaptacji XIX – 
wiecznych zespołów rezydencjonalnych na przykładzie 
pałacu  Larischów w Bulowicach (Kraków)

 
W części warszawskiej przewidziano następujące wy-
stąpienia :
•	  prof. Ewa Łużyniecka, Subiektywizm pojęcia autentyzmu 

na podstawie architektonicznych badań stratygraficz-
nych (Wrocław)

•	  prof. Małgorzata Milecka, Problemy wartościowania za-
sobu historycznych ogrodów wobec nowych trendów 
ich  zagospodarowania (Lublin) 

•	  dr hab. Mirosław Orzechowski, Próba odczytywania war-
tości obiektu na podstawie zapisu rysunkowego sporzą-
dzonego podczas wizji w terenie (Warszawa)

•	  dr Monika Dąbkowska, Wartościowanie substancji au-
tentycznej w architekturze cysterskiej na Śląsku i w Cze-
chach (Wrocław)

•	  dr Maciej Czarnecki, Wartościowanie a oryginalność sub-
stancji dziedzictwa powojennego modernizmu (Warsza-
wa)

•	  dr Marta Rusnak, Badania okulograficzne obiektów za-
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WIADOMOŚCI ICOMOS
bytkowych. Co może dać ekspertom poznanie obiektu 
z perspektywy  laika? (Wrocław)

•	  mgr inż. arch. Rafał Karnicki, Rekonstrukcje fotograme-
tryczne w badaniach architektonicznych (Wrocław)

•	  mgr inż. arch. Aleksandra Kozaczek, Elementy systemu 
przeciwpożarowego z  przełomu XIX i  XX wieku, zacho-
wane na terenie Wrocławia (Wrocław)

•	  mgr inż. arch. Dominik Mączyński, Pomiary i  badania 
uzupełniające zabytku nieruchomego po pożarze - bada-
nia struktur drewnianych (Warszawa)

•	  dr inż. arch. Maciej Małachowicz, „Kamienica „Pod złotym 
gryfem” – problematyka konserwacji (Wrocław)

•	  dr Anna Małachowicz, mgr inż. arch. Rafał Karnicki, Rewa-
loryzacja zespołu szachulcowej zabudowy przy ul. Bocia-
niej w Oleśnicy (Wrocław)

•	  dr Paweł Szkoda, Problem autentyzmu w kontekście re-
witalizacji klasztoru klarysek w Strzelinie (Wrocław)

•	  mgr inż. arch. Luba Smirnowa, mgr inż. arch. Alicja Zgra-
ja, Problem wartościowania nawarstwień architektonicz-
nych w  kaplicy Sachenkirchów w  katedrze świdnickiej 
(Wrocław)

•	  Aleksandra Kozaczek, Agnieszka Nowicka, Maria Czar-
necka, Rekonstrukcja obiektów kolejowych i możliwości 
ich adaptacji  (Wrocław)

Forum konserwatorskie w 2016 
roku. Okładka monografii

•	  mgr Joanna Olesińska, Wrocławskie obiekty willowe 
w dorobku architektoniczno – budowlanym firmy Simon 
& Halfpaap (Wrocław)

Kontynuowana będzie także idea Forum młodych, 
z  którą związana jest 
wystawa przygoto-
wywana przez mło-
dych naukowców, 
głównie doktorantów. 
Każdy z  uczestników 
Forum przygotuje 
poster prezentujący 
jego prace naukowe. 
Wystawa ta będzie 
prezentowana po-
czątkowo na Wydzia-
le Architektury Poli-
techniki Wrocławskiej 
a później na Wydziale 
Architektury Politech-
niki Warszawskiej.

NOWE POMNIKI HISTORII

23 listopada 2017 r. w  Pałacu Namiestnikowskim 
w warszawie odbyła się kolejna uroczystość wręcze-
nia  11 nominacji Pomników Historii. Poprzedniego 
dnia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Rozporzą-
dzenia powołujące nowe Pomniki. W spotkaniu z de-
legacjami instytucji, które wnioskowały o wpisanie na 

listę pomników wzięli udział prof. Piotr Gliński, wice-
premier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, 
prof. Magdalena Gawin, wiceminister i  Generalny 
Konserwator Zabytków oraz członkowie Rady Ochro-
ny Zabytków, przedstawiciele stowarzyszeń i  środo-
wisk zajmujących się ochroną zabytków.

Grudziądz – zespół zabytko-
wych spiGrudziądz- zespół 
zabytkowych spichlerzy wraz 
z panoramą od strony Wisły

Janów Podlaski – stadnina 
koni

Katowice – gmach wojewódz-
twa i Sejmu slaskiego i zespół 
kateralny (rozszerzenie)

Kielce – dawny Pałac Bisku-
pów

Nieborów i Arkadia – zespól 
pałacowo-ogrodowy  i ogród 
sentymentalny

POMNIKI HISTORII  
POWOłANE PRZEZ  

PREZYDENTA RP  
22 LISTOPADA 2017

Grudziądz
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20 listopada 2017 funkcję dyrektora Zamku Królew-
skiego w Warszawie objął profesor dr hab. Wojciech 

Gościkowo-Para-
dyż – pocysterski  
zespół klasztorny

Sandomierz – 
historyczny zespól 
architektoniczno-
-krajobrazowy

Kraków – kopiec 
Kościuszki

Radruż – zespół 
cerkiewny

Szalowa – kościół 
parafialny  pw. św. 
Michała Archanioła

Ciechocinek – 
zespół tężni wraz 
z warzelnią soli 
i parkiem

Gdańsk-Oliwa – 
zespół poklasztor-
ny i katedralny

WIADOMOŚCI ICOMOS

Rada Ochrony Zabytków pozytywnie zaopiniowała 
złożenie wniosku o uznanie za Pomnik Historii nastę-
pujących zabytków:
Święta Lipka – sanktuarium pielgrzymkowe 
Lidzbark Warmiński – zamek biskupów warmiń-
skich  (Rada Ochrony Zabytków sygnalizuje koniecz-
ność minimalizacji skutków zniszczeń spowodowanych 
działalnością komercyjną na obszarze przedzamcza, któ-
re z uwagi na wynikającą stąd utratę wartości historycz-

PROF. WOJCIECH FAłKOWSKI  –  DYREKTOREM ZAMKU KRÓLEWSKIEGO 

Fałkowski. Jest historykiem-mediewistą, profesorem 
Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Historycz-

OPINIA RADY OCHRONY ZABYTKÓW

nych i estetycznych nie może być objęte wpisem na listę 
Pomników Historii. Rada Ochrony Zabytków podkreśla, 
że osoby dysponujące aktualnie tytułem prawnym do 
dysponowania zdewastowanym obszarem podzamcza, 
nie powinny w żaden sposób posługiwać się marką Po-
mnika Historii, ani czerpać z niej żadnej korzyści.)
Rogalin – zespół pałacowy z ogrodem i parkiem
Zabrze – zespół zabytkowych kopalni węgla ka-
miennego

Od góry: Szalowa (TravelPhoto),  Gościkowo-Paradyż  (paradisus.pl) i z prawej:  Radrusz (travellersi.pl)
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GRUDZIEŃ 2017

Pierwszego grudnia 
w  Krakowie odbę-
dzie się promocja 
książki prof. Krzysz-
tofa Pawłowskiego 
„URBANISTYKA „A  LA 
FRANÇAISE”, T. II. Fran-
cja nowożytna od 
narodzin absoluty-
zmu do epoki oświe-
cenia.” Spotkanie 
z autorem i prezenta-
cja książki, wydanej 
przez wydawnictwo 
UJ UNIVERSITAS, bę-
dzie miało miejsce 
w Międzynarodowym 

Centrum Kultury. Autorowi, wieloletniemu Prezesowi 
PKN ICOMOS, gratulujemy wspaniałego osiągnięcia. 
Urbanistyce od wielkiej rewolucji po współczesność 
poświęcony będzie III tom dzieła, którego autorami są 
Weronika i Mikołaj Wiśniewscy.

Mariusz Mierzwiński został laureatem nagrody im. 
ks. prof. Janusza Pasierba „Conservator Eccle-
siae” przyznanej przez Stowarzyszenie Konserwa-
torów Zabytków za przeprowadzenie restauracji ko-
ścioła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim 
w Malborku. 

WIADOMOŚCI ICOMOS
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MARIUSZ MIERZWIŃSKI  – NAGRODZONY

nym. Szczególnie interesuje się problematyką 
funkcjonowanie władzy, jej atrybutami i rytu-
ałem. Dwa lata spędził na Sorbonie. Opubliko-
wał książkę o Karolu Wielkim. 29 listopada na 
UW odbyła się promocja jego najnowszej pracy 
„Pierwsze stulecie Jagiellonów”. Od kilkunastu 
lat jest redaktorem rocznika „Questiones Me-
dii Aevi Novae”, wydawanego wspólnie przez  
5 polskich uniwersytetów, poświęconego me-
diewistyce środkowo-europejskiej. Czasopi-
smo ukazuje się tylko w  tzw. kongresowych 
językach. Był kilkanaście lat przewodniczącym 
Stałego Komitetu Mediewistów Polskich, or-
ganizującego m.in. co 3 lata Kongresy Medie-
wistów. Na przełomie XX i XXI w. Wojciech Fał-
kowski był kilka lat Sekretarzem Generalnym 
Komitetu UNESCO w  Polsce, a  ostatnio przez 
dwa lata zajmował stanowisko podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest 
członkiem PKN ICOMOS. (zdjęcie denata prze-
syłam obok)

Decyzję podjęło Jury w składzie:
Ks. bp. dr hab. Michał Janocha, prof. dr hab. inż. arch. 
Andrzej Kadłuczka, dr hab. Anna Czyż, dr Halina 
Landecka, dr Aleksander Broda, mgr Marek Konopka, 
mgr Jerzy Szałygin, mgr Wiesław Kaczmarek, mgr 
Jacek Rulewicz.

Mariusz Mierzwiński dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

Profesor dr hab. Wojciech Fałkowski – nowy dyrektor Zamku Królewskie-
go w Warszawie
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ARCHEOLOG + KONSERWATOR = DZIEDZICTWO URATOWANE
Czy fundamenty, krypty, piwnice, słowem znajdujące się niżej 
powierzchni ziem części budowli są jej niezbędnymi i  istotnymi 
elementami? Pytanie retoryczne. Bez fundamentów nie dałoby 
się wznieść żadnego obiektu. Tymczasem mówiąc o krajobrazie 
kulturowym najczęściej mamy obraz dzieł człowieka wpisanych 
nad ziemią w  ukształtowany krajobraz naturalny. Najniższą 
kondygnacją, jakże często jedyną pozostałością tych dzieł, za-
wierającą jednak dane pozwalające odtworzyć często obraz ca-
łości, zajmują się głównie archeolodzy lub architekci, ale zawsze 
– konserwatorzy. Aby to szczególne dziedzictwo wydobyte z zie-
mi mogło być uratowane i udostępnione niezbędni są ci, którzy 
wiedzą jak zahamować proces destrukcji, po odkryciu niezwykle 
przyspieszający, a  następnie jak z  ułamków złożyć fragmenty 
danej całości tak, aby nasza wyobraźnia mogła dopowiedzieć 
to, co nie przetrwało. Jak trudna jest to praca i wydająca niekiedy 
owoce niedojrzale mówią, niemal przykładowo, odsłonięte i zre-
konstruowane fragmenty pałacu w Knossos na Krecie, które po 
ponad 100 latach uznawane są bardziej za twórczość badacza 
Evansa niż te oryginalne, sprzed 3 500 lat. Nie mniej próby te speł-
niły swoją istotną rolę. Dały wówczas wyobrażenie o wymarłej 
cywilizacji. Choć dalekie od autentyzmu, ukazały skalę i rozmia-
ry kultury, z której wzorce i  inspiracje czerpała, fundamentalna 
dla cywilizacji śródziemnomorskiej, kultura Grecji i Rzymu. Stały 
się też inspiracją do uzgodnienia zasad postępowania z  od-
krywanymi reliktami. Nagroda im. prof. Jana Zachwatowicza 
przyznana w 2016 r. dr. Wojciechowi Kołątajowi, który życie za-
wodowe związał z ratowaniem i udostępnianiem odkrywanych 
w Egipcie i na Bliskim Wschodzie pozostałościami starożytnych 
kultur w trakcie misji , które od 60.lat prowadziły ekspedycje kie-
rowane przez prof. Kazimierza Michałowskiego i  jego uczniów 
zwróciła uwagę na hermetyczność poszczególnych specjalizacji 
w archeologii i konserwatorstwie. Z licznych konserwatorów pra-
cujących w obszarze Morza Śródziemnego biogramu w Polskim 

Słowniku Biograficznym Konserwatorów Zabytków doczekali 
się tylko Przemysław Gartkiewicz (PSBKZ,t.2, Warszawa 2006, 
s.74-78) i zmarły w 2013 r. Zygmunt Wysocki (mający ogromne 
zasługi w wieloletnich pracach przy anastylozie świątyń w Deir 
el-Bahari) (PSBKZ,t.5, Warszawa 2016, s.104-106). Profesor Ka-
zimierz Michałowski - postać pomnikowa polskiej archeologii, 
kierujący zespołem ekspertów UNESCO przy ratowaniu zabyt-
ków z  terenu zalewanych w  trakcie budowy tamy Asuańskiej 
i podejmujący jakże istotne decyzje dotyczące losów zabytków 
Aleksandrii, Faras,Palmyry i  Dongoli nie ma tam dotąd swego 
biogramu. Dlatego w  tym numerze Biuletynu zamieszczamy 
tekst Laureata przedstawiający w ogromnym skrócie losy odkryć 
i prac konserwatorskich w centrum Aleksandrii, a także zestaw 
elementarnych informacji o pracach wykopaliskowych wielu mi-
sji realizowanych w ramach Centrum powstałego jako instytucja 
koordynująca te prace. Ze smutkiem należy wspomnieć, że spek-
takularne odkrycia w Palmyrze na tereni Syrii zostały w znacznej 
mierze zniszczone przez fanatyków tzw. państwa ISiS. 

Polskie korzenie krajobrazu kulturowego niezwykle rzadko są 
tak spektakularne jak w kręgu śródziemnomorskim. Pojawia-
ją się, gdy weszliśmy 1000 lat temu w krąg cywilizacji chrześci-
jańskiej. Ale i tu, niemal co roku, zdarzają się niezwykłe odkry-
cia (jak np. grodzisko Scytów!). O kilku informujemy w dziale 
Wydarzenia, jednak zgoła na miarę obchodów stulecia jawi 
się odkryte przed kilku laty, zbadane i opublikowane ostatnio 
niezwykłe stanowisko w Bodzi, niedaleko Włocławka, na któ-
rym odsłonięto pochówki elity państwa Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego, wyposażone bogato, dające ogromne możliwości 
interpretacyjne i pole dla wyobraźni. Prawdziwe dziedzictwo 
z  okresu początków państwa polskiego. Odczytanie treści 
w  nim zawartych wymagało niemałej ekipy konserwatorów 
najróżniejszych specjalności. (mhk)

Polskie prace przy rekonstrukcji Górnego Tarasu świątyni Hatszepsut rozpoczęto w latach 60. XX w., jeszcze pod kierunkiem prof. Kazi-
mierza Michałowskiego i trwały 54 lata. To interdyscyplinarna praca kilku pokoleń archeologów konserwatorów i architektów umożliwiła 
rekonstrukcję górnego tarasu, do którego należą pomieszczenia kompleksu kultu solarnego. Do osiągnięć polskich badaczy należy przy-
wrócenie dawnego wyglądu tej części świątyni, odtworzenie funkcji jego pomieszczeń, a także wyjaśnienie chronologii ich powstania. 
Pracami konserwatorskimi w Deir El-Bahari w latach 1968-1988 kierował Zygmunt Wysocki, architekt-konserwator (1913-2013).

ARCHEOLOGIA
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KORZENIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Wojciech Kołątaj, KOM EL-DIKKA –  MISJA ARCHEOLOGICZNO-KONSERWA-
TORSKA UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO. 
JAK  POWSTAłA  I  DZIAłAłA…

Aleksandria 1965. Sondaż teatralny. Pochód zainteresowanych prowadzi prof. Kazimierz Michałowski, za nim gubernator, szef policji 
i dyrektor Departametu Starożytności

Aleksandria Teatr odsłoniety. Co dalej? Prof. Michałowski – przed 
nim Wojciech

Jak narodziła się polska misja archeologiczna w  Egipcie? 
Powstanie Polskiej Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej 
UW w  Kairze w  1959 r. i  misji archeologicznej w  Aleksan-
drii, było związane z  korektą ustrojową dokonaną w  Pol-
sce po XX Zjeździe KPZR i „polskim październiku” w 1956 r. 
zezwalającą na służbowe, naukowo-kulturalne wyjazdy 
zagraniczne.1

Okolicznością sprzyjającą stał się „kryzys sueski” w 1956 r. 
spowodowany nacjonalizacją Kanału i militarną interwen-
cją Anglii i Francji oraz Izraela usiłujących temu przeszko-
dzić. W rezultacie relacje młodej Republiki Egiptu z Gama-
lem Abdel Naserem na czele z krajami Europy Zachodniej 
zasadniczo się zmieniły i prace archeologiczne, angielskie 
i  francuskie, w  tym czasie zostały przerwane. Takie były 
uwarunkowania polityczne.

Zastanawiałem się jednak wielokrotnie co sprawiło, że 
Profesor Kazimierz Michałowski, uczony bez zaplecza na-
ukowego instytutu, bez znaczącego poparcia finansowe-
go własnego kraju, bez wspomagającej go kadry i tradycji 

1  Już w 1956 r. Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW rozpoczę-
ła wykopaliska w Mirmeki na Krymie. Kontynuacja 1957-58. 

badań w  śródziemnomorskim obszarze archeologicznym 
zyskał tak wielki stopień akceptacji w  egipskiej Service 
des Antiɋuities zanim jeszcze stworzył Centrum i osiągnął 
wielkie sukcesy badawcze. Dzisiaj myślę, że Prof. Kazimierz 
Michałowski wspierał Egipcjan w kłopotliwej sytuacji, w ja-
kiej się znaleźli na skutek konfliktu sueskiego i rozpoczęcia 
budowy tamy asuańskiej. Konflikt spowodował odrzuce-
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Aleksandria. Od lewej: Wojciech Kołątaj, Andrzej Daszewski ,Ka-
zimierz Michałowski i Patriarcha Koptyjskiego Koscioła w Egip-
cie – Kyrillos

ARCHEOLOGIA

nie współpracy z „agresorami”, a następstwa budowy tamy 
w postaci zalania wodami Nilu doliny 500 km długości wraz 
z zabytkami, takiej współpracy wymagały.

Wobec powagi sytuacji w 1960 r. UNESCO rozpoczęło kam-
panię międzynarodową mającą na celu ocalenie zagrożo-
nych zabytków Nubii. Przez 8 lat 40 misji archeologicznych 
pracowało na tym terenie2, a 20 świątyń zostało przeniesio-
nych poza granice zalewu. Najtrudniejszym, najdroższym 
i  najbardziej spektakularnym było przeniesienie skalnych 
świątyń Ramzesa ll i  Nefretari w  Abu Simbel, i  następnie 
odtworzenie ich wraz z  otaczającymi skałami na nowym 
miejscu. Byłem tych prac uczestnikiem i  obserwatorem. 
Mówiono: – to się nie da zrobić, przecież świątynie wydrą-
żono w skałach brzegu 50 m w głąb, a kolosalne posągi ele-
wacji mają 20 m wysokości. Więc jak? Góry przeniosą?

Profesor, przy wsparciu ambasadora Aleksandra Krajew-
skiego, zapewne wpływał na zmianę poglądów egipskiego 
Ministerstwa Kultury, które w  zamian za pomoc w  rato-
waniu zabytków Nubii zezwoliło „zachodnim kolegom” na 
powrót do przerwanych prac archeologicznych w Egipcie. 
Profesor lobbował w  środowisku za takim rozwiązaniem, 

2  Udziałem Polskiej Stacji UW w akcji nubijskiej były wykopaliska 
w Faras w Sudanie. Odkryto katedrę wczesnochrześcijańską, z wielo-
ma doskonale zachowanymi freskami, które zostały zdjęte, zakon-
serwowane i  wyeksponowane w  muzeach w  Chartumie i War-
szawie. W pracach udział brali: Kazimierz Michałowski (kierownik), 
Stanisław Jasiewicz, Józef Gazy, Stefan Jakobielski, Marek Marciniak, 
Antoni Ostrasz, Władysław Kubiak, Tadeusz Biniewski, Tadeusz 
Dzierżykraj- Rogalski i inni.
Oprócz  Faras, polscy specjaliści brali udział w pracach kolejnych mi-
sji zagranicznych: 
Abu Simbel: Leszek Dąbrowski, Wojciech Kołątaj
Dabot: Leszek Dąbrowski, Marek Marciniak, Wiesław Koziński, Irena 
Pomorska
 Dakka: Antoni Ostrasz, Wojciech Kołątaj
 Gebel Addaf: Wojciech Kołątaj
 Kasr Ibrim: Przemysław Gartkiewicz, Ryszard Sobolewski, Stefan Jako-
bielski, Marek Marciniak
 Kasr el-Wizz: Marek Marciniak, Wojciech Kołątaj
 Wadi es Sebua: Tomasz Mrówka, Wojciech Kołątaj

podkreślając szlachetność pobudek: „ratowania zagrożo-
nego dziedzictwa kulturowego ludzkości”. UNESCO, doce-
niając zaangażowanie Profesora, zaproponowało mu sta-
nowisko przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu 
Ekspertów projektu Abu Simbel. Egipcjanie niczego nie 
wyjaśniali. ale byli wdzięczni.

Rozpad kolonializmu starego typu po II Wojnie Światowej, 
powstanie państwa Izrael (14.05.1948) i niemal równocze-
sna wojna z sąsiednimi krajami arabskimi, została przypie-
czętowana w 1956 r. zerwaniem stosunków dyplomatycz-
nych z Izraelem przez Związek Radziecki oraz poparciem na 
forum ONZ i Rady Bezpieczeństwa krajów arabskich z Egip-
tem, przez cały „obóz socjalistyczny”. Rozpoczęcie budowy 
Wysokiej Tamy Asuańskiej, w wyniku wygrania międzyna-
rodowego konkursu przez Związek Radziecki oraz pomoc 
gospodarcza i  militarna udzielona Egiptowi przez kraje 
z nim związane, sprawiły, że działalność Profesora Kazimie-
ra Michałowskiego w  Egipcie była i  w  Polsce pozytywnie 
dostrzegana w aspekcie politycznym.

Niezależnie od warunków politycznych, na polu konser-
wacji zabytków słyszano o Polsce jako kraju bezpreceden-
sowych w  skali światowej prac konserwatorskich i  rekon-
strukcyjnych podjętych w  obiektach zniszczonych wojną. 
Profesorowie Jan Zachwatowicz, Stanisław Lorenz, Piotr 
Biegański należeli do inicjatorów powstania nowych świa-
towych organizacji konserwatorsko-muzealnych ICOM 
i ICOMOS oraz kodyfikacji praw w tym zakresie.

Prof. Kazimierz Michałowski był w  Egipcie pamiętany 
z przedwojennych wykopalisk polsko-francuskich w Edfu 
i  Deir El-Medina. Władze Ministerstwa Kultury (Sarwat 
Okasha) i  Departamentu Starożytności (Anwar Shukri) 
powitały w  profesorze człowieka niczym nie obciążone-
go i sprawdzonego zawodowo. Pojawił się z rozetką Legii 
Honorowej wpiętą do marynarki, ale… bez korkowego 
hełmu. Z  kaleczonym, ale językiem arabskim na ustach, 
przyjacielski, bez dystansu. W  rozmowach merytorycz-
nych wypowiadał się swobodnie w językach: francuskim, 
angielskim, niemieckim, z każdym kto mógł mówić tylko 
w  jednym z  tych języków. W  terenie witał się z  rajsami 
(nadzorcami), robotnikowi przez podanie ręki. Pił „szaj” 
lub „achłę” (herbatę, kawę) bez sprawdzania czystości 
szklaneczki „pod światło”. Nam mówił, że „nic nie ryzykuje, 
bo w  tak słodkiej cieczy na pewno nic nie przeżyło”. Co 
rzadko w  Polsce, trafił się właściwy człowiek, we właści-
wym czasie, na właściwym miejscu.

Profesor pojawił się w  Aleksandrii w  1958 r., wykładał na 
tutejszym uniwersytecie. Widząc w  centrum miasta prace 
przy rozbiórce napoleońskiego fortu (Cretien) i  niwelacji 
wzgórza, na którym stał, przyjął propozycję Departamentu 
Starożytności, archeologicznego przebadania tego tere-
nu. Sprawa nie była jednak prosta, gdyż własność terenu 
nie była ustalona. Fort i wzgórze zawsze należały do armii: 
francuskiej, osmańskiej, krótko – egipskiej, następnie – bry-
tyjskiej (formalnie do 1922 r.) i obecnie ponownie egipskiej. 
Teraz fort i wzgórze likwidował Gubernator (Hamdi Ashur) 
i chciał, by zniwelowany do poziomu ulic otaczających te-
ren przypadł miastu. Planowano inwestycje w  centrum. 
Obszar 6 ha miał wielką wartość rynkową. Zlikwidowano 
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Aleksandria. Od lewej Wojciech Kołątaj, Władysław Kubiak i Kazi-
mierz Michałowski w rozmowie z szefem policji

Aleksandria, Północno-wschodnia część terenu wykopalisk, aranżacja ekspozycji 

symbol „europejskiego imperializmu», ale terenu nie chcia-
no tracić na długotrwałe badania archeologiczne. Licencji 
nie podpisano. 

A miejsce było frapujące. Nie tknięte archeologicznie. Tra-
dycja aleksandryjska wiązała je ze słowem „soma”, po grec-
ku ciało – Aleksandra oczywiście. Nikt nie wie, gdzie był 
jego grób, od III w.n.e. nie oglądany. Czy tutaj, przy skrzyżo-
waniu dwóch głównych ulic miasta? Czy wśród pałaców Pto-
lemeuszy, w  królewskiej dziel-
nicy Brucheion? Oto pytania.

Po rozeznaniu meczetu Nabi 
Daniel3 (którym interesował 
się sto lat wcześniej Heinrich 
Schliemann), leżącego na skra-
ju terenu od zachodu i  kwe-
rendzie raportów z  wykopalisk 
prowadzonych wcześniej wokół 
niego4 optymizm opadł. Mamy 
przebadać 6 ha gruntu leżące-
go w  centrum jednego z  naj-
większych miast antyku. Tysią-
ce lat historii, w 12 m. grubości 
nawarstwieniach, zakłócanych 
przez 1300 lat rabunkowymi 
wkopami. Trzeba będzie po-
wiedzieć, co zawiera te 700 tys. 
m³ ziemi. Ile to zajmie czasu, ilu 
ludziom, ile potrzeba pieniędzy, 
jakich środków transportu itd. 
Czy damy odpowiedź?

Prospekcja zniwelowanego terenu ujawniła we wschod-
niej jego części ruiny dwóch dużych , ceglanych antycz-
nych budowli. Sondaż A  wyznaczono przy ruinie pół-
nocnej. Roboty nadzorował architekt Leszek Dąbrowski 
(1960). Odsłonięto nekropole muzułmańskie, konstruk-

3  L. Dąbrowski,  “La citerne sous la mosquee de Nabi Daniel” Bulletin 
de la Faculte des lettres des  l’ Universite d’ Alexandrie, t. III 1958, ss. 40-43
4  E. Breccia, Musee Greco-Romain 1925-31ss. 48-50, Bergamo 1932. 
Nabi Daniel Mosque and its environs, excavations directed by E. Brec-
cia 1929, fig. 27, points A, Bf C.

cje bizantyjskie, skraj późnorzymskich term oraz część 
wczesnorzymskiej zabudowy willowej. Głębiej nie kopa-
no z  powodu zagrożeń. Sondaż był kopalnią informacji 
o  mieście, ale niezwykle trudny stratygraficznie. W  na-
stępnych sezonach badania rozszerzono o sondaże B, C 
i  D od wschodu. Odsłoniły one granicę zasypu wielkiej 
eksplozji, która miała miejsce w czasie powstania Orabie-
go w Egipcie w 1882 r. i zniszczyła północno-wschodnią 
część term. Na skutek przedłużania się prac oraz braku 
wyników badań dla przeważającej części terenu Depar-
tament przeznaczył środki na wykonanie sondaży w cen-
tralnej jego części. W 1963 r. dr Henry Riad, dyrektor mu-
zeum, i  Jadwiga Lipińska (archeolog) wykonali 4  duże 
sondaże, które w  sąsiedztwie wykonanych uprzednio, 
odsłoniły konstrukcje bizantyjskie i  późnorzymskie. 
(F  i  G). Sondaże wykonane w  centralnej części terenu 
(E i H) odsłoniły jedynie, oprócz nekropoli, destrukty bu-
dowlane i  śmietniskowe o  miąższości ok. 10 m. Wobec 
tego sondaże E i H zasypano5.

Dalsza kontynuacja polskich wykopalisk na tym prestiżo-
wym stanowisku stanęła pod znakiem zapytania. Posta-
nowiono, by prace w  Aleksandrii trwały przez cały rok. 
Rozpocząłem je w  1963 r. kończąc dokumentację term 
rozpoczętą przez architekta Tomasza Mrówkę, oraz son-
daży Departamentu. Następnie przystąpiliśmy z  Teresą 

Borkowską do badania ruin południowych (sondaż L). 
Tuż pod nekropolą leżały wielkie, bardzo zniszczone, cy-
sterny – osadniki używane niemal przez cały okres ist-
nienia starożytnego miasta. Za zgodą profesora, celem 

5  Raporty wykopaliskowe były publikowane sukcesywnie w biu-
letynach polskich i  zagranicznych, w  kolejnych tomach serii 
„Aleksandria” Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN. Oraz 
innych publikacjach Encyklopedia of the Archaeology of Ancient 
Egypt, Routledge, London and New York 1999, ss. 129-133 – ALE-
XANDRIA, W. Kołątaj
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Plan wykopalisk w Aleksandrii. 1. teatr, 2. audytoria, 3. łazienki, 4. zabudowa mieszkalna, 
5. Willa Ptaków, 6. Cysterna.  Rys. W. Kołątaj

Farouk Hosni, minister informacji Egiptu, Alli Gaballa, ambasador RP  Joanna Wronecka, Wojciech Kołątaj, Toni Christansen-Wagner

ARCHEOLOGIA

uniknięcia zawalenia się odsło-
niętych fragmentów konstrukcji, 
rozpocząłem też prace konser-
watorskie w  termach i  budowli 
sklepionej pod nimi. Ważne było, 
aby pokazać, że „Polacy nie tylko 
kopią, ale i konserwują”.

W  okresie jesiennym przybył ge-
neralny dyrektor departamentu 
Mohammed Mahdi. Ustalono, że 
badania nie obejmą terenu leżą-
cego od południa wzdłuż ulicy 
Abdel Moneim, ponieważ Gu-
bernatorat chce tutaj zbudować 
swoją siedzibę. Ponadto cała za-
chodnia część terenu, należąca 
do wojska, nie musi być badana, 
ponieważ wojsko nie zamierza 
budować tutaj niczego. Stracili-
śmy więc 1/3 powierzchni placu 
(2 ha). Stało się jasne, że Egipcja-
nie zaczynają się niecierpliwić. 
Pozycja Polski i  Profesora nie 
była już tak prestiżowa. Abu Sim-
bel przeniesiono, akcję nubijską 
pokryło jezioro Nasera. Okazało 
się, że nie mamy środków finan-
sowych na przyspieszenie prac 
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Publikacja w języku angielskim po-
święcona Willi Ptaków w Aleksan-
drii, wyd. 2008

zwłaszcza, że rozpoczęliśmy nowe: konserwację świątyni 
królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari (Luxor), wykopaliska 
w Palmyrze (Syria), w Paphos (na Cyprze), w Dongoli (Su-
dan) i Atrybis (Benha, Egipt).

Pracując w cysternach obserwowaliśmy roboty fundamen-
towe w  miejscu, gdzie miał stanąć budynek Gubernato-
ratu. Pewnego dnia wśród szalunków i  żelbetowych pali 
zauważyłem fragment grubej półkolistej ściany i  sklepie-
nie z  rzymskiej cegły. Przyjechał powiadomiony Profesor. 
Powiedział: „Cholera! teatr odkryli!”. Zaaranżował spotkanie 
dyrekcji Departamentu, Gubernatora, dyrekcji Muzeum 
Alexandrii. Polecił wyznaczenie sondażu 10 x10 m tak, aby 
objął część widowni, proscenium i sceny, powiedział: „wiesz 
gdzie są rzymskie ulice, wielkość określisz z krzywizny ścia-
ny, zresztą dasz sobie radę”. Bez tego odkrycia wykopaliska 
nie miały przyszłości. Wyznaczyłem sondaż i  wyjechałem 
do pracy w Kairze na Fustacie z misją ARCE (American Re-
search Centre). 

W  Aleksandrii sondaż w  teatrze w  latach 1965-1966 pro-
wadzili sekretarz Stacji dr Władysław Kubiak, archeolog), 
Antoni Ostrasz, architekt i Elżbieta Makowiecka, archeolog. 
Odsłonięto obiekt o zachowanej dużej części marmurowej 
widowni z mnóstwem marmurowych elementów architek-
tonicznych. Stało się oczywistym, że nowy budynek stanąć 
nie może pomimo 360 betonowych pali już wykonanych. 
Gubernorat jednak nie chciał ustąpić chociaż teraz po stro-
nie Misji opowiedział się prof. Gamal Mokhtar, generalny 
dyrektor Departamentu.

Wykopaliska prowadzono nazbyt pośpiesznie i  wadliwie, 
co ograniczyło możliwość przyszłej anastylozy, a ekipa bu-
dowlana prowadziła dalej prace fundamentowe. Nie wia-
domo jakby się to skończyło, gdyby nie fakt, że fundament 
pod część wysokościową nie wytrzymał próby obciążenia 
statycznego i zawalił się. Wtedy już wszyscy zgodzili się na 
wykopaliska i renowację teatru.

Na początku 1966 r. Profesor, na skutek rozbieżności w pla-
nowaniu działań Stacji, odwołał dr. Kubiaka z  funkcji se-
kretarza i kierownika wykopalisk w Aleksandrii powodując 
tym rezygnację Antoniego Ostrasza ze stanowiska archi-
tekta. Propozycję objęcia funkcji sekretarza przyjął dr An-
drzej Daszewski, a ja przyjąłem zadania architekta i kierow-
nika Misji w  Aleksandrii. Z  powodu konieczności mojego 
wyjazdu do kraju ze względów osobistych, pracę podjąłem 
dopiero jesienią 1966 r. O prawidłowym działaniu konser-
watorskim nie było mowy, ponieważ antyczna substancja 
zwaliska oprócz elementów marmurowych przestała ist-
nieć. Egipcjanie przystępowali do rekonstrukcji brakującej 
części widowni z  nieodpowiedniego kamienia. Terminem 
zakończenia prac miał być lipiec 1967 r. Termin nie wyda-
wał się realny.

Na skutek wybuchu siedmiodniowej wojny, na centralną, 
część terenu (0,5 ha) pod pretekstem obrony przeciwlotni-
czej, wtargnęło wojsko. Wojna – to rządzi wojsko, wiadomo! 
Wojna miała jednak i dobre strony. Z pomocą, konsula Mi-
rosława Zięby udało się przejąć dla Misji dwa mieszkania 
po ekspertach radzieckich wracających do Rosji, w samym 
centrum miasta, niedaleko muzeum, Gubernoratu i amery-

kańskiego Centrum Kulturalnego. Mieszkania były blisko 
miejsc pracy, bezpieczne i  tanie. Na czas wojny prace te-
renowe nie były wstrzymane. Uroczystego otwarcia teatru 
też nie było.

Rozpocząłem II etap restauracji teatru. Trwały także prace 
konsolidacyjne i  badania uzupełniające w  budowli skle-
piennej zaplecza służebnego term. Otwarto mój przewód 
doktorski na Wydziale Architektury PW na temat: „Termy 
rzymskie i ich systemy grzewcze” , więc uzupełnienie badań 
było niezbędne. Sytuacja napięcia i  utrata Synaju spowo-
dowała konieczność zbudowania przy ulicy S. Zaghloul 
schronu bojowego dla straży pożarnej na wypadek wzno-
wienia działań wojennych. Wykopy nadzorowali Ryszard 
Sobolewski, architekt i Mieczysław Rodziewicz, archeolog, 
pracujący równocześnie z Zsolt Kissem w teatrze. Zaanek-
towany teren miał ok. 3000 m² powierzchni. Pod nekropo-
lami muzułmańskimi ukazały się ruiny bizantyjskiej zabu-
dowy mieszkalnej oraz fragment późnorzymskiej ulicy R4 
znanej już z wykopalisk i dziewiętnastowiecznych planów 
Mahmuda el-Falaki Beja.

W 1970r. zmarł Gamal Naser, zwolennik współpracy z kra-
jami socjalistycznymi. Nowym prezydentem Egiptu został 
Anwar Sadat skłaniający się do współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi. Zachodziła obawa czy dobre stosunki 
z władzami Egiptu nie ulegną pogorszeniu.

Tymczasem Komisja, która odbyła się w  Aleksandrii 
w  sprawie przyszłości schronu, zdecydowała o  rezygna-
cji z jego budowy i przekazała teren i wykop Misji. Wzię-
li w  niej udział przedstawiciele: wojska, policji, straży, 
Gubernoratu, Muzeum i  Departamentu. Po konferencji, 
przyszły premier Egiptu, Mamduh Salem, przewodniczący 
Komisji, zaprosił Profesora i nas do swego domu na poczę-
stunek, przedstawił rodzinę. Był zauroczony Profesorem. 
Zrozumiał, że chodzi o ważną sprawę – wyeksponowanie 
fragmentu antycznej Aleksandrii w centrum współczesne-
go miasta.

Po zakończeniu II 
eta pu rekonstruk-
cji teatru oraz zgro-
madzeniu materia-
łów dotyczących 
założenia łaziebnego, 
powróciłem z rodziną 
do Polski, w  czerwcu 
w 1972 r. Architektem 
Stacji został dr Prze-
mysław Gartkiewicz, 
a kierownikiem wyko-
palisk w  Aleksandrii 
dr Mieczysław Rodzie-
wicz. Moim powro-
tem do kraju, zapo-
wiadanym, Profesor 
czuł się urażony, a  ja 
byłem po prostu wy-
palony po kolejnych 
6. latach ciągłego 
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zamętu, interesów, odpowiedzialności za wypadki w  pra-
cy, przy braku ubezpieczenia dla mnie i  robotników oraz 
pięcioletniego braku urlopu. Gdybym wtedy został, dziś nie 
miałbym emerytury, bo Uniwersytet nie wpłacał moich skła-
dek do ZUS.

A w Egipcie, na skutek nowej umowy kulturalnej między 
Polską a  Egiptem, misje Deir el-Bahari, i  Qurkumas(Kair) 
i  Aleksandria uzyskały status Polsko-Egipskich Misji kon-
serwatorskich. Status precyzował zakres obowiązków 
personalnych, materialnych i finansowych obu stron. Zo-
stały tez wprowadzone nowe stypendia konserwatorskie 
wypłacane przez Departament, wyższe od poprzednich.

W  1973 r. wybuchła nowa wojna z  Izraelem. Prezydent 
Sadat odzyskał Kanał Sueski, a po interwencji ZSRR w Ra-
dzie Bezpieczeństwa ustanowiono zawieszenie broni. 
Rozpoczęły się negocjacje pokojowe, pod koniec z udzia-
łem amerykańskiego Sekretarza Stanu Henry Kissingera 
w  Camp David, pozytywnie zakończone w  1978 r. Egipt 
odzyskał Synaj, niezależność od Moskwy i  pokój z  Izra-
elem. Prezydent Sadat przypłacił to śmiercią w zamachu, 
gdyż nie wszystkim takie rozwiązanie przypadło do gustu.

Współpraca nowego kierownika Misji Aleksandryjskiej 
dr. Mieczysława Rodziewicza ze Stacją, oraz członkami 
Misji układała się źle. Dopóki żył Profesor konflikty były 
rozładowywane. Po jego śmierci (1.01.1981) ujawniły się 
z  całą ostrością. Rodziewicz we wrześniu 1984 r. został 
odwołany ze stanowiska przez Rektora UW. Gorzej, że nie 
rozliczył Misji ani finansowo, ani naukowo z dokumentacji 
i zabytków. Prof. Andrzej Daszewski, kierownik Centrum6, 
wraz z dyrektorem administracyjnym UW, zapoznali mnie 
z dokumentacją sprawy i zaproponowali, abym ponownie 
objął kierownictwo Misji. Propozycję przyjąłem.

Na miejscu poleciłem policji muzealnej zaplombować ma-
gazyn. Komisja rozpoczęła pracę, ujawniając zaniedbania. 
Nie było koncepcji jak rozwiązać problem. Wobec plotek, że 
zmiany personalne w Misji nastąpiły li tylko ze względów po-
litycznych, Centrum nie zajęło żadnego stanowiska. W Pol-
sce trwał stan wojenny. W  środowisku archeologicznym 
Egiptu zostałem określony jako „junta Jaruzelskiego”, ale Pro-
fesor Michałowski chciał, aby w centrum Aleksandrii powsta-
ła ZONA MONUMENTALE właśnie przez nas tworzona. Po 
3  latach bierności zainteresowanych stron, w  październiku 
1987 r., nowy dyrektor aleksandryjskiego Muzeum – Doreja 
Said wystąpiła do mnie z pismem o ustanowienie przez Mi-
sję straży nad omawianym magazynem zabytków. W odpo-
wiedzi z 12.10.1987 r. wyjaśniłem sprawę magazynu i mojej 
za niego odpowiedzialności. Pismo zostało wysłane również 
do wiadomości Generalnego Dyrektora Departamentu Ah-
meda Kadri i byłego dyrektora Muzeum w Aleksandrii J. Ghe-
riani. Zostałem wezwany do Muzeum w trybie pilnym. Moje 
wyjaśnienia przyjęto. Sprawa została zakończona. Dyrektor 
Muzeum Doreja Said okazała się osobą, odpowiedzialną, 
energiczną i  inteligentną, dużo bardziej kompetentną, niż 
wszyscy jej poprzednicy razem wzięci.

6  Zmiany nazwy Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW na 
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dokonał Rektor 
UW prof. Grzegorz Białkowski w 1984 r.

Korzystając z  dobrych relacji z  dyrektorem generalnym 
Departamentu Ahmedem Kadrim wystąpiliśmy z  prof. 
Andrzejem Daszewskim o  oddanie Misji zaanektowanej 
przez wojsko w  1967r. centralnej części terenu. Celem 
było odsłonięcie portyku teatralnego – osi kompozycyj-
nej Zony. W rezultacie Departament wykupił od Minister-
stwa Obrony część tego terenu za 500 tys. funtów egip-
skich. Umożliwiło to odsłonięcie portyku na całej długości 
210 m, ale nie na tyle, by umożliwiło to anastylozę jego 
kolumn.

Kontynuacja prac w latach 90., w czasie kadencji następ-
nych, po Ahmedzie Kadrim, dyrektorów Departamen-
tu prof. Said Taufika i  Ali Hasannie była jednym ciągiem 
upokorzeń i udręki. Utrudniali oni realizację założeń pol-
sko-egipskiej umowy kulturalnej#. Tylko dzięki przyjaźni 
i pomocy lokalnych dyrektorów w Aleksandrii Dorei Said 
i  Hassanowi Shachata, mogłem uruchomić rozpoczyna-
jący się sezon. Pewną, satysfakcję przyniosła nominacja 
teatru do nagrody Agi Khana w  1988 r. ale nagrody nie 
przyznano z powodu „braku w obiekcie treści islamskich”.

Ponadto prof. Mohammed Adli Abd el-Aziz z  uniwersy-
tetu El Azhar zaproponował mi współpracę w badaniach 
sąsiedniego meczetu Nabi Daniel. Wydanie koncesji De-
partament uzależnił od mojego udziału w  badaniach. 
Znałem raport dr. Leszka Dąbrowskiego z  badań prze-
prowadzonych w  meczecie w  1959 r. Pomimo że nie 
podzielam wniosków z tych badań, a arabskie materiały 
źródłowe zgromadzone przez prof. Mohammeda Adli 
uważam za wartościowe, nie podjąłem tej propozycji, 
gdyż mogła stanowić potencjalne zagrożenie dla misji 
polskiej.

Niezależnie od spraw naukowych i  organizacyjnych po-
stępowała konsolidacja i  rekonstrukcja gigantycznych 
ścian (750 m² ) Cysterny, anastyloza kolumn portyków ła-
ziebnych i portyku teatralnego.

Nieposzlakowane relacje z prof. Abu el-Ąyun Barakat’ em 
i dyrektorem generalnym Departamentu prof. Abd el-Ha-
lim’em, których znałem z lat sześćdziesiątych, umożliwiły 
mi precyzyjne umotywowanie konieczności wykupienia 
przez Najwyższą Radę Starożytności reszty terenu zajęte-
go niegdyś przez wojsko. Anastyloza portyku teatralnego 
stała się tym samym możliwa.

Równocześnie dyrektor Centrum prof. Michał Gawlikow-
ski mianował na stanowisko kierownika wykopalisk dr. 
Grzegorza Majcherka., który już wcześniej okazał się czło-
wiekiem kompetentnym, odpowiedzialnym i  czynnym. 
To umożliwiało mi wystąpienie do ARCE i USAID (United 
States Agency for International Development) – insty-
tucji, które rozpoczęły wspomaganie prac konserwator-
skich w  Egipcie specjalnym funduszem, przyznawanym 
misjom egipskim przez rząd Stanów Zjednoczonych. 
Chodziło o sfinansowanie prac konserwatorsko-ekspozy-
cyjnych dużego fragmentu willi wczesno rzymskiej, boga-
tej w mozaiki. Praca polsko – egipsko – amerykańskiego 
zespołu została przyjęta pozytywnie. W1999 r. otwarcia 
dokonał minister kultury Egiptu. Farouk Hosni wraz z gu-
bernatorem Aleksandrii Abdel Salam el-Mahgub, udział 
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wzięli ambasador RP – Joanna Wronecka, dyrektor Supre-
me Counsile of Antiquities7 Gaballa Ali Gaballa, dyrektor 
ARCE Marc E. Easton, Deputy Director USAID/Cairo Ms. 
Toni Christiansen-Wagner wraz z  wieloma zaproszonymi 
osobami.

W 2002 r. odszedłem na emeryturę. Całością prac kieruje dr 
Grzegorz Majcherek kontynuując z sukcesami badania cen-
tralnej czyści terenu. Doszło tutaj do odkrycia materialnych 
reliktów antycznej uczelni. Jest to zespół ponad 20. audy-
toriów. Wprawdzie kilka było odkrytych już wcześniej, ale 
dopiero teraz mogły zostać jako całość zinterpretowane. 
Dr Majcherek podjął też trudną współpracę z Egipcjanami. 
Zdecydowano bowiem zbudować na zboczu wykopu, vis 
a vis teatru, nową widownię. Koncha teatru stała się więc 
akustyczną sceną, nie zagrożoną zadeptaniem przez wi-
dzów. Nowa widownia łatwo dostępna posiada zaplecze 
sanitarne. Prawie wszystko zgodne z  naszymi projektami 
z lat sześćdziesiątych. Opera kairska wystąpiła tutaj w sezo-
nie z „Aidą”. Przedstawienie uznano za udane.

Wizytujący Misję w grudniu 1996 r. premier Włodzimierz 
Cimoszewicz nie pozostał obojętny na potrzeby Misji 
i wsparł program finansowo, kontynuując politykę wspie-
rania rozpoczętą przed 30. laty i utrzymaną w RP od same-
go początku przez Prezydenta Lecha Wałęsę.

Jedną ze spraw, której nie zdołałem przeszkodzić, było 
urządzenie wzdłuż zachodniej granicy naszej koncesji, 
francuskiej ekspozycji staroegipskich obiektów sztuki 

7  Zmianę nazwy egipskiego Antique Service przeprowadzono w la-
tach siedemdziesiątych na: Supremę Councile of Antiquities

uzyskanych z podmorskich wykopalisk w porcie wschod-
nim, kompletnie odbiegających od rzymsko-bizantyjskiej 
zony.

Kiedy prezydent Francji Jacques Chirac przybył na Kom 
el-Dikka w  1996 r. myślał, że to wykopaliska francuskie. 
Z błędu wyprowadziła go mała Ola Majcherek wręczając 
mu kwiatek. Kiedy zapytał „kto to?” powiedziano, że to 
córeczka kierownika polskich wykopalisk, a francuskie są 
tylko wygładzone wodą „tłuki” w ekspozycji. 

Zrezygnowałem z omawiania szczegółowego wykopalisk 
i prac konserwatorskich, odsyłając osoby zainteresowane 
do opublikowanych raportów i  opracowań. Tematem są 
bowiem nie one same, lecz uwarunkowania im towarzy-
szące. Używam skrótów. 0 prof. Kazimierzu Michałowskim 
mówię jako o Profesorze, o Departamencie Starożytności 
Egipskiego Ministerstwa Kultury jako o  Departamencie. 
Nie wchodzę w  szczegóły, niekiedy o  zasadniczym zna-
czeniu, bo nie minęło jeszcze 50 lat od ich aktualności 
i nie chcę szkodzić ani sprawom, ani uczestnikom. Pewne 
wypowiedzi przytaczam za dziennikiem wtedy pisanym. 
Dla mnie podstawowym warunkiem działań aleksandryj-
skich była zgoda mojej żony Teresy na coroczne wielomie-
sięczne rozstania.

 Zabytki Kom el-Dikka rozpadną się wcześniej niż później 
z powodu klimatu, zasolenia, permanentnego braku fun-
duszy na konserwację. Mieszkańcy Aleksandrii – Arabo-
wie – z historią miasta nie mają nic wspólnego. Codzien-
nie zasypują ekspozycję tonami śmieci. Zapewne nikt nie 
będzie pamiętał, że gigantyczną pracę wykonali jacyś cu-
dzoziemcy.
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KAZIMIERZ MICHAłOWSKI – ARCHEOLOG, ODKRYWCA  I  KONSERWATOR 
DZIEDZICTWA   STAROŻYTNOŚCI

Artykuł Wojciecha Kołątaja, laureata nagrody im. Jana Za-
chwatowicza w 2016 r., poświęcony historii polskich badań 
w Aleksandrii, skłania do przypomnienia niezwykłej postaci 
wybitnego polskiego archeologa, który w  najbardziej nie-
sprzyjających warunkach izolacji Polski za żelazną kurtyną, 
oddzielającą PRL od głównych, tradycyjnych ośrodków ba-
dawczych krajów zachodniej Europy, potrafił z  niespożytą 
energią, żelazną konsekwencją i niezwykłą intuicją badaw-
czą doprowadzić polskich archeologów do równorzędnego 
miejsca wśród ekspedycji, których tradycja sięga cesarza Na-
poleona. Bo to on właśnie, do oddziałów, które wylądowały 
w Egipcie, dołączył ekipę naukowców i badaczy otwierając 
erę wielkich odkryć kolebki cywilizacji europejskiej, jakim – 
za pośrednictwem Grecji i Rzymu – stała się kultura starożyt-
nego Egiptu. Minęło już 35 lat od jego śmierci, a jego dzieło 
w postaci instytucji jaką jest Centrum Archeologii Śródziem-
nomorskiej i stałej obecności w wielu krajach o historii się-
gającej tysiącleci, uczniowie i ich liczni następcy kontynuują 
z  powodzeniem dzieło rozpoczęte ponad 80 lat temu. Po-
wierzchowny obraz łączy pracę Kazimierza Michałowskiego 
z komiksową postacią archeologa Indiany Jonesa i ekscytu-
jącymi poszukiwaniami skarbów starożytności. Nic bardziej 
mylnego! Kazimierz Michałowski był świetnie przygotowany 
jako znawca kultury greckiej i rzymskiej, jednak badania nad 
Nilem, w Syrii czy Nubii wymagały nieustannego poszerzania 
owej wiedzy i uzyskiwania kolejnych obszarów specjalizacji. 
Inny talent, którym brylował to umiejętność rozmawiania 
i negocjacji z  ludźmi ze zgoła innych kręgów kulturowych. 
Wszystko byłoby jednak na nic bez perfekcyjnego zarzą-
dzania, a  wpierw umiejętności zdobywania funduszy, na-
stępnie bardzo efektywnego działania, bo kampanie wyko-
paliskowe prowadzone w  innym obszarze geograficznym 
i  klimacie są krótkie. Umiejętność podejmowania szybkich 
decyzji i kierowania zespołami ludzi różnych indywidualno-
ści to kolejna zaleta profesora. W  końcu niezwykle istotna 
umiejętność mobilizacji współpracowników, aby uzyskane 
wyniki były szybko dokumentowane i  ujawnione, przede 
wszystkim – publikowane. One bowiem dają przepustkę do 
kolejnych działań, a żadne badania archeologiczne nie koń-
czą się jedną kampanią wykopaliskową, co najwyżej są eta-
pem wymagającym dalszych, często szerszych prac. Sprawa 
bodajże najistotniejsza – konieczność konserwacji zarówno 
odsłoniętych reliktów jak i wszelkich wydobytych zabytków, 
wykazanie, że gospodarze zyskują na współpracy z  polską 
stroną, więcej, otrzymują pomoc w  postaci biegłości i  do-
świadczenia fachowców w dziedzinach, w których sami nie 
byliby w stanie chronić zabytki, a uratowane i konserwowa-
ne stają się ich dumą i przynoszą korzyści wynikające z zain-
teresowania powszechnego dziedzictwem starożytności. We 
wszystkich wymienionych zakresach i dziedzinach Kazimierz 
Michałowski wykazywał niezwykłe walory. Jego kompeten-
cje budziły powszechne uznanie, a umiejętności współpracy 
z osobami, których pomoc i współdziałanie były niezbędne, 

  „Poziom kultury danego kraju mierzy się tym, czy posiada on własne wykopaliska w Egipcie”
                                                                                                   Kazimierz Michałowski

były wręcz przysłowiowe. Ale pragmatyzm profesora był 
tylko fundamentem działania. Nie przypadkiem jego ostat-
nim tekstem stał się artykuł pt. „Zabytki sztuki dziedzictwem 
ludzkości” ([w:] Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej 
przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne na temat: 
„Zabytki sztuki sakralnej dobrem kultury narodowej”, kwie-
cień 1980. Materiały Problemowe 6, 1980, s. 57-60).

Warto przypomnieć niezwykłą karierę naukową Kazimierza 
Michałowskiego i jego działalność w zakresie ochrony dzie-
dzictwa. Urodził się 1901 r. w Tarnopolu. Był synem nauczy-
ciela, Studia z zakresu archeologii klasycznej i historii sztuki 
odbył na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie. Wiedzę poszerzał na uczelniach w Ber-
linie, Heidelbergu, Paryżu, Rzymie i  Atenach. Jako młody 
naukowiec brał udział w  wykopaliskach prowadzonych 
przez École française d’Athènes w  Delfach, na Tasos i  na 
Delos. Znajomości zawarte wówczas, z uwagi na rangę tej 
szkoły, okazały się bardzo przydatne. W 1926 roku uzyskał 
doktorat, który poświęcony był rzeźbie w sztuce greckiej. 
Opublikował go rok później w języku francuskim. W 1931 
roku habilitował się na podstawie rozprawy o  portretach 
hellenistycznych i  rzymskich z  Delos, wydanej w  następ-
nym roku w  Paryżu i  został profesorem na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie zorganizował Katedrę Archeologii Kla-
sycznej, którą kierował aż do emerytury w 1972 roku. 

W  1936 roku, dzięki jego inicjatywie, rozpoczęto prace 
archeologiczne w Edfu, które trwały do 1939 roku. W wy-
prawie uczestniczyli archeolodzy z Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Francuskiego Instytutu Archeologii Wschodu. Były 
to pierwsze wykopaliska z udziałem polskich archeologów 
na obszarze śródziemnomorskim. Prace prowadzono na 
nekropolii faraońskiej oraz w mieście antycznym z okresu 
greckorzymskiego i  bizantyjskiego. Liczba i  jakość arty-
styczna zabytków pozyskanych podczas pierwszej kampa-
nii (1936 rok), pozwoliła na stworzenie wystawy w Galerii 

Profesor Kazimierz Michałowski w  rozmowie z  szefem policji 
w Aleksandrii
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Sztuki Starożytnej w  Muzeum Narodowym w  Warszawie, 
której otwarcie było wydarzeniem

Wyniki owocnych prac opublikował w  języku francuskim 
w  rok po ich zakończeniu. Miało to zasadnicze znaczenie 
dla przyszłości profesora. Opracowania wyników wykopa-
lisk z reguły ukazywały się wiele lat po ich zakończeniu. Pu-
blikacja Edfu zwróciła na niego uwagę środowiska nauko-
wego we Francji, zbudowała jego autorytet, a  następnie 
dała wieloletnie wsparcie dla jego działań ze strony arche-
ologów zachodnich krajów. 

Podczas wojny przebywał Kazimierz Michałowski w  nie-
mieckim obozie jenieckim Oflagu w  Woldenbergu jako 
oficer rezerwy i uczestnik kampanii wrześniowej. Kierował 
tam akcją kształceniową dla jeńców, prowadził seminaria 
i wykłady z egiptologii i archeologii. Sam uczył się języka 
arabskiego będąc przekonany, że będzie to niezbędne dla 
kontaktów w Egipcie. 

W  latach 1945–1947 prof. Kazimierz Michałowski był dzie-
kanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszaw-
skiego, później prorektorem tejże uczelni (1947–1948). W la-
tach 50. nawiązał współpracę z archeologami rosyjskimi na 
Krymie. W lipcu 1956 roku grupa polskich archeologów roz-
poczęła prace badawcze w Mirmeki, starożytnej koloni grec-
kiej Mirmekejon, które prowadzono do 1958 roku. Odkryto 
tłocznię wina z okresu hellenistycznego z pełnym wyposaże-
niem i  fragmenty budowli mieszkalnych. Wszystkie zabytki 
ruchome znalezione przez misję polską zostały przewiezio-
ne do Warszawy za zgodą radzieckiego urzędu archeologicz-
nego. W 1956 roku Kazimierz Michałowski tworzy Zakład Ar-
cheologii Śródziemnomorskiej Polskiej Akademii Nauk. 

Nowym stanowiskiem, tym razem już z  powrotem w  Egip-
cie, stało się Tell Atrib – Athribis, czyli stołeczne miasto Dol-
nego Egiptu, dzisiejsze Benha. Prace prowadzono w  latach 
1957–1969. Odkryto pozostałości systemu wodociągowego 
miasta rzymskiego, pozostałości budowli sakralnych, funda-
menty świątyni Amazisa, piece do wypalania wapna i  łaźnie 
rzymskie. Jeśli krymskie Mirmeki można byłoby uznać za sta-
nowisko praktyk doświadczalnych archeologów, to otwarcie 
misji w Egipcie było otwarciem drzwi do dalszych prac na tym 
najważniejszym poligonie starożytnej cywilizacji. W 1960 roku 
Kazimierz Michałowski doprowadził do otwarcia Stacji Ar-
cheologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego 
w Kairze, którą kierował do końca życia. Utworzenie tej pla-
cówki uważał za swoje największe osiągnięcie. Kolejne misje 
stały się okazją do działań w różnych krajach kultury śródziem-
nomorskiej. Kamień węgielny zakładał profesor Michałowski, 
z czasem przekazywał ich kierowanie swoim uczniom. 

Istotne znaczenie dla ekspansji miał udział profesora w akcji 
ratowania zabytków w Abu Simbel. Budowa tamy Assuańskiej 
była zagrożeniem dla wielu przetrwałych zabytków staro-
żytności. Szczególnie dotyczyło to zespołu świątyń skalnych 
Ramzesa II, którym groziło zalanie. UNESCO powołało spe-
cjalną komisję, w  skład której wchodził Generalny Dyrektor 
UNESCO, przewodniczący komitetu doradczego oraz trzech 
ekspertów – archeologów, wśród nich prof. Michałowski. Po-
parli oni projekt szwedzko-egipski, który przewidywał pocię-
cie świątyń na duże bloki o wadze do 30 ton, przeniesienie 

ich w nowe otoczenie i rekonstrukcję. Prof. Michałowski został 
przewodniczącym 7-osobowego międzynarodowego komi-
tetu ekspertów, który nadzorował prace przenoszenia świątyń 
Ramzesa II. Trwały one 10 lat i zakończyły się sukcesem.

p Palmyra

W  maju 1959 roku rozpoczęły się wykopaliska w  Syrii, 
w Palmyrze; były prowadzone do 1973 roku. Jednym stano-
wiskiem był tzw. obóz Dioklecjana w zachodniej części mia-
sta na forum przed tzw. Świątynią Sztandarów i wewnątrz 
samej świątyni. Przebadano również mury miejskie i  od-

kopano fragment Drogi Pretoriańskiej. Na drugim, w  tzw. 
Dolinie Grobów, czyli nekropolii palmyreńskiej, odsłonięto 
grobowce – Zabdy, Alaine oraz Juliusza Aureliusza Her-
mesa. Odtworzono układ urbanistyczny miasta, sensacją 
stało się odkrycie skarbu kosztowności i  złotych solidów. 
Badania przez wiele lat prowadził w Palmyrze prof. Michał 
Gawlikowski. Wyniki publikowane są od lat 60. w „Studiach 
Palmyreńskich”. Przez wiele lat pracowali tam polscy kon-
serwatorzy dając turystom szansę poznania miejsca znaj-
dującego się na liście światowego dziedzictwa. Niestety 
ostatnia wojna w  Syrii przekreśliła te wysiłki. Ogromnych 
zniszczeń dokonały oddziały ISIS. 

p Aleksandria

Wykopaliska w  Aleksandrii miały miejsce w  latach 1960–
1973/74. Polscy archeolodzy byli pierwszą zagraniczną mi-
sją, której udało się otrzymać pozwolenie na prowadzenie 
badań. Prace koncentrowały się na terenie Kom el-Dikka. 
Odkryto monumentalne łaźnie rzymskie z licznymi basena-
mi i cysternami oraz willę rzymską. Polscy archeolodzy od-

Kazimierz Michałowski na wykopaliskach w Palmyrze, 1962
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słonili także pierwszy odnaleziony na terenie Egiptu teatr. 
Odsłonięto go w całości i dokonano jego rekonstrukcji. Dziś 
jest jedną z najważniejszych atrakcji Aleksandrii i służy do 
wystawiania widowisk. O pracach konserwatorskich pisze 
wyżej prowadzący te niezwykle trudne przedsięwzięcie.

p Deir el-Bahari

  W 1961 roku w Deir el-Bahari, na prośbę egipskiego mini-
stra kultury, któremu zależało na odbudowie świątyni królo-
wej Hatszepsut, rozpoczął prace Kazimierz Michałowski. Od 
1968 roku archeologom towarzyszyli architekci i konserwa-
torzy z PKZ, wykonując prace budowlano-rekonstrukcyjne 
świątyni. Już podczas pierwszej kampanii odkryta została 
nieznana wcześniej świątynia grobowa Totmesa III. Wyko-
paliskami w Deir el-Bahari kierowała prof. Jadwiga Lipińska 
z Muzeum Narodowego Warszawie, a wieloletnimi pracami 
nad anastylozą i udostępnieniem wspaniałych świątyń kie-
rował arch. Zygmunt Wysocki. 

p Faras

Badania w Faras były częścią tzw. Kampanii Nubijskiej, pro-
wadzonej pod patronatem UNESCO, której celem było ra-
towanie zabytków przed zalaniem wodami Nilu, w związku 
z budową tamy Asuańskiej. Faras, starożytne Pachoras, było 
stolicą królestwa Nubii. W latach 1961–1964 przeprowadzo-
no tam wykopaliska ratownicze pod kierownictwem prof. 
Michałowskiego. Odkryto ruiny średniowiecznej katedry 
biskupów Pachoras, a wraz z nimi malowidła datowane od 
VII do XIV wieku. Zespół tak zwanych „fresków z Faras” liczą-
cy ponad 150 malowideł, okazał się jednym z największych 
i najciekawszych odkryć Kampanii. 67 malowideł i część ka-
miennej dekoracji architektonicznej katedry są unikatową 
kolekcją Muzeum Narodowego w Warszawie. Uratowanie 
malowideł przez konserwatorów pod kierunkiem Józefa 
Gazy było ogromnym sukcesem ekspedycji.

p Dongola

Prof. Michałowski rozpoczął wykopaliska w Dongolii w 1964 
roku. W  latach 1965–1972 kierował nimi prof. Stefan Jako-
bielski. Dongola była stolicą połączonych królestw Nubii od 

VIII do początku XIV wieku. Odkryta została centralna nawa 
kościoła z kolumnami i inskrypcjami z VIII w. Odsłonięto tak-
że budynek na planie krzyża oraz meczet, który wzniesiono 
na dawnym pałacu królewskim. Polscy archeolodzy odkryli 
również baptysterium. Od 1966 roku polska misja w prowa-
dziła równocześnie wykopaliska prahistoryczne w okolicach 
Gaddar. W Sudanie i Nubii do ekspedycji dołączyli archeolo-
dzy z  ośrodka poznańskiego prowadzący następnie wie-
loletnie prace na stanowiskach pradziejowych z  paleolitu 
i neolitu. Byli to prof. Lech Krzyżaniak i prof. Michal Kobusie-
wicz (współpracujący też z innymi misjami na tym terenie).

p Nea Pafos

W  czerwcu 1965 roku misja archeologiczna Uniwersytetu 
Warszawskiego pod kierownictwem prof. Michałowskiego 
rozpoczęła wykopaliska w Nea Pafos na Cyprze. Nowe Pa-
fos powstało w końcu IV wieku p.n.e. jako port dla greckich 
pielgrzymów, przybywających, by oddać hołd Afrodycie, 
w  miejscu jej narodzin. Już w  czasie pierwszej kampanii 
odkryto marmurowe rzeźby Asklepiosa i Artemidy. Odsło-
nięto zabudowę miejską z  okresu hellenistycznego z  za-
chowanymi malowidłami wykonanymi w  tzw. stylu pom-
pejańskim oraz pałac prokonsula rzymskiego z prywatnymi 
łaźniami. W  tym budynku natrafiono na przedstawiającą 
Tezeusza walczącego z Minotaurem w labiryncie – mozai-
kę, uchodzącą za jedną z najpiękniejszych w tym regionie. 
W następnych latach liczne mozaiki stały się emblematem 
polskich wykopalisk. Prowadzili je prof. Andrzej Daszewski 
i prof. Zofia Sztetyłło, są kontynuowane przez prof. Evdok-
sję Papuci-Władykę z UJ. 

Profesor i rais Hameda Faid, Tell Atrib, 1957

Profesor Kazimierz Michałowski z Świętą Anną z Faras 
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 Profesor Kazimierz Michałowski był członkiem ponad 60 
krajowych i  zagranicznych akademii, towarzystw nauko-
wych i  instytutów. Otrzymał tytuł doktora honoris causa 
uniwersytetów w  Strasburgu (1965), Cambridge (1971), 
Uppsali (1977).

Był niezwykle utalentowanym popularyzatorem kultury 
antycznej, prawdziwym mistrzem, świetnie współpracują-
cym z mediami. Nauce potrzebne były wyniki badań i pu-
blikacje naukowe. Miał na swoim koncie ponad 30 książek 
i 25 rozpraw publikowanych w różnych językach, ale były 
także wśród nich znakomite pozycje popularyzujące na-
ukę i wiedzę o starożytności. W 1958 r. w jego tłumaczeniu 
ukazała się bardzo znana książka W.H. Boultona „Wieczność 
piramid i tragedia Pompei” a następnie już jego autorstwa 
kolejno „Nie tylko piramidy”, Warszawa 1966; 1969, 1972 
– wersja niem.; 1977 – wersja czeska; „Jak Grecy tworzyli 

Kazimierz Michałowski (ur. 14 grudnia 1901 w Tarnopolu, 
zm. 1 stycznia 1981 w Warszawie) – archeolog, egiptolog, 
historyk sztuki, członek Polskiej Akademii Nauk, profesor 
zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Był twórcą pol-
skiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej i prekursorem 
nubiologii.

sztukę”, Warszawa 1970; „Od Edfu do Faras. Polskie odkrycia 
archeologii śródziemnomorskiej”, Warszawa 1974. 

W  1947 roku Kazimierz Michałowski odznaczony został 
Krzyżem Komandorskim z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski „za zasługi położone w zabezpieczeniu arcydzieł kul-
tury polskiej”, Krzyżem Virtuti Militari V klasy (za kampanię 
1939), Krzyżem Oficerskim i Komandorskim francuskiej Le-
gii Honorowej; orderami odznaczyły go rządy Egiptu, Syrii, 
Włoch, Grecji i Belgii. (MHK)

Marek  Konopka,  BODZIA – DRUŻYNA ŚWIęTOPEłKA CZY BOLESłAWA?
Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego

Mimo że o faraonie Tutanchamonie, panującym przed 2300 
laty w starożytnym Egipcie, mamy skąpe źródła pisane, to 
dzięki odkryciu nietkniętego grobowca i sarkofagu z zabal-
samowanym władcą możemy o nim rozprawiać niemal jak 
o królach z naszej historii. Co więcej, coraz bardziej wyra-
finowane instrumenty analityczne badań stale uzupełniają 
ten obraz (ostatnio dowiedzieliśmy się, że zmarł z powodu 
skutków wypadku na polowaniu). Tymczasem o  pierw-
szych Piastach pozostaje nam wiedza wyciśnięta z  kilku 
zdań napisanych przez niezbyt im przychylnych kronika-
rzach niemieckich. Po legendarnych przodkach Mieszka 
I  pozostały tylko imiona oraz domniemanie, że już przed 
nim poszerzali granice swego dominium. Poza ubogością 
źródeł pisanych problemem jest obyczaj Słowian palenia 
swych zmarłych wraz z  wyposażeniem. Każdy archeolog 
dałby wiele, aby natrafić na grobowiec Lestka czy Ziemo-
mysła z przedmiotami, z  którymi byłby pochowany. Przy-
jęcie chrześcijaństwa spowodowało wprawdzie, że zaczęto 
porzucać zwyczaj ciałopalenia, ale nie zachowały się gro-
bowce i  podjęty program badań genetycznych dynastii 
Piastów natrafia na ogromne trudności z  braku materiału 
genetycznego. Wykopaliska na grodziskach czy osadach 
dostarczają wprawdzie wiele przedmiotów życia codzien-
nego, ale nie są „imienne”, nie wiemy czy wykonywał je Do-
bek, a użytkował Stanek.

Trudno więc się dziwić, że odkrycie cmentarzyska w Bodzi, 
12 km od Włocławka, gdzie był gród z  czasów Bolesława 
Chrobrego (dotąd nie zlokalizowany), pochodzącego nie-
wątpliwie z okresu, w którym żyli pierwsi władcy, zawiera-
jącego znaczną liczbę przedmiotów codziennego użytku 
wzbudziło ogromne zainteresowanie. Od kilku lat ze śro-
dowiska archeologów warszawskich dochodziły sygnały, 
że stanowisko w Bodzi to doprawdy coś niezwykłego. Naj-
pierw ukazała się publikacja w języku angielskim, ale nie-
dawno opublikowana książka zawierająca zespół studiów Bodzia. Zarys prostokątnych jam grobowych gliniastej ziemi.

przedstawiających i  analizujących rezultaty tych badań 
dała asumpt do stwierdzenia, że winniśmy umieścić Bodzię 
na liście najważniejszych odkryć archeologicznych doty-
czących początków państwa. 

Czym te odkrycia wzbudziły tak ogromne zainteresowanie? 
Niemal wszystko było niezwykłe i  nieoczekiwane. Cmen-
tarz w Bodzi użytkowany był w dwóch fazach. Z pierwszej, 
od przełomu 980/990 do 1030/1035, pochodzi większość 
pochówków. Zaczęto chować zmarłych w końcu panowa-
nia Mieszka I, ostatnie pochówki nastąpiły za jego wnuka 
– Mieszka II. Natomiast osiem grobów późniejszych pocho-
dzi z końca XI w i pierwszej połowy XII w., a więc z okresu 
tzw. drugiego państwa piastowskiego (Kazimierz Odno-
wiciel – Bolesław Krzywousty). Można przypuszczać, że 
pierwsi tu pochowani mogli pamiętać lata 70. X w. a więc 
czas, gdy Mieszko wprowadzał kraj w orbitę świata chrze-
ścijańskiego. Groby tworzyły intencjonalne rzędy. Zmar-
łych składano owiniętych w całuny w drewnianych skrzy-
niach, zamykanych okuciami metalowymi. Są to tzw. groby 

ARCHEOLOGIA
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KORZENIE KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

komorowe znane z pojedynczych znalezisk w Wielkopolsce 
i  na Pomorzu, ale rozpowszechnione w  Skandynawii i  na 
Rusi (tam zwyczaj ten przyjęto pod wpływem Chazarów). 
Zmarli kierowani byli głowami ku północy w  przeciwień-
stwie do powszechnego wówczas kierunku wschodniego. 
Byli bogato wyposażeni, w większości znaleziono przy nich 
monety, wiele ozdób i znaczną liczbę kunsztownie wykona-
nych paciorków, pochodzących z warsztatów bizantyjskich 
i muzułmańskich. Aż 42 % wyposażono w monety (na ogół 
nie przekracza to 6% na innych cmentarzyskach). Wśród 
nich są niemieckie, anglosaskie, skandynawskie, czeskie. 
Znalazł się nawet fragment niezwykle rzadkiej monety wy-
bitej za panowania Chrobrego. Najmłodsze monety z pierw-
szej fazy cmentarza pochodziły z mennicy Knuta Wielkiego 
(króla Danii i Anglii, siostrzeńca Bolesława Chrobrego). Część 
ozdób kobiecych pochodziła z warsztatów morawskich. Do 
rzadkich należą znaleziska broni – miecz z głownią misternie 
zdobioną, tzw. langsax czyli krótki nóż bojowy, czekan po-
chodzenia wschodniego oraz drewniana maczuga nie mają-
ca wartości bojowej, ale będąca symbolem wysokiej pozycji 
społecznej zmarłego. Zwraca więc uwagę nie tylko znaczna 
liczba luksusowych przedmiotów i  symboli bogactwa, lecz 
także fakt, że przedmioty te wykonane zostały w rozmaitych 
krajach. Nie ma więc wątpliwości, że na cmentarzu w Bodzi 
chowano przedstawicieli elity z  okresu panowania pierw-
szych Piastów i zarówno mężczyźni, jak i kobiety dyspono-
wali przedmiotami o znacznej wartości, często, jak dzisiaj po-
wiedzielibyśmy, pochodzącymi z importu. Autorzy studiów 
analizujących znaleziska z Bodzi (są wśród nich także zapro-
szeni badacze z zagranicy) zastanawiają się dlaczego cmen-
tarz (a więc zapewne i osada, której nie można było dotąd 
zbadać) znalazły się w tym właśnie miejscu. Wiele wskazuje, 
że nie jest ono przypadkowe. Zupełnie możliwe, że mamy 
tu do czynienia z członkami drużyny księcia, wykonującymi 
zadania ochrony szlaku wodnego, jakim była Wisła. Szlak 
wiślany z Wielkopolski i Kujaw do Gdańska prowadził przy-
puszczalnie właśnie z  Włocławka. Jego południowa część, 
w związku z niepełną przynależnością Krakowa do domeny 
Piastów, nie miała jeszcze takiego znaczenia. 

Ten „kosmopolityczny” charakter elitarnej grupy chowa-
nej w Bodzi potwierdziły badania antropologiczne. Kobie-
ty używające ozdób (kabłączki skroniowe) i  magicznych 
przedmiotów znajdujących się w tzw. kaptorgach, których 
geneza sięga nie istniejącego od kilkudziesięciu lat pań-
stwa wielkomorawskiego, a  którego spadkobierca stało 
się państwo czeskie, wydają się reprezentować Słowian za-
chodnich. Ale najbardziej spektakularny grób wojownika, 
pochowanego z mieczem (mężczyzna ok. 30 lat) należał do 
osoby z Rusi, co więcej był on pochodzenia skandynawskie-
go. Bez wątpliwości dowodzi tego analiza antropologiczna. 
Największą sensacją stała się niewielka metalowa końców-
ka jego rycerskiego pasa. Jest ozdobiona przedstawieniem 
bidentu – dwuzubca z krzyżykiem na prawym ostrzu. Dla 
Władysława Duczki, wybitnego znawcy kultury skandy-
nawskiej i ruskiej, nie ma wątpliwości, że mamy do czynie-
nia ze znakiem rodowym Rurykowiczów, wareskiej dynastii 
władców Kijowa. Co więcej tego znaku używał książę Świę-
topełk, któremu teść, Bolesław Chrobry, pomógł w 1018 r. 
wrócić na tron w Kijowie. (Trydent/tryzub jako znak wpro-

Bodzia. Grób wojownika z mieczem, nr E864, pochowanego 
prawdopodobnie w pozycji siedzącej. (fot. Z arch. IAE PAN)

Bodzia.  Kaptorga (srebrny pojemnik na amulety) z wyobraże-
niem orła, z nr E97 z grobu E72 (fot. M. Osiadacz)

wadził książę Włodzimierz, który przyjął chrześcijaństwo 
w obrządku wschodnim. Do dzisiaj jet on signum państwa 
ukraińskiego). Świętopełk zwany Wyklętym uciekł w 1019 r. 
do Polski i wkrótce zmarł. Mamy więc przykład jak drobne 
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przedmioty swoim kształtem i  wizerunkiem zaczynają do 
nas przemawiać. Odkryte na cmentarzysku postaci jawią 
nam się już nie do końca bezimienne. Możemy bowiem do-
mniemywać, że pas używany przez pochowanego wojow-
nika należał do krewnego dynastii kijowskiej. Świętopełk, 
a i wcześniej Bolesław, przywiózł nie tylko cenne przedmio-
ty, ale i wojów, którzy jak wiadomo, mieli za jego panowa-
nia częstą okazję uczestnictwa w wyprawach.

Odkrycie cmentarzyska w Bodzi, jego zbadanie niezwykle 
specjalistycznymi metodami, w końcu ujawnienie zarówno 
naukowe, jak i – miejmy nadzieję – pokazanie publiczności, 
jest także dobrym przykładem skutecznej ochrony dziedzic-
twa archeologicznego. Stanowisko w  Bodzi pierwszy raz 

zlokalizowano w  toku 
badań powierzchnio-
wych metodą Archeolo-
gicznego Zdjęcia Polski. 
Następnie wytyczenie 
przebiegu autostrady, 
w  której pasie znalazło 
się stanowisko spowo-
dowało konieczność 
jego dokładniejszej in-
wentaryzacji, a  w  rezul-
tacie decyzji o  podjęciu 
systematycznych badań 
wykopaliskowych. Prze-
prowadziła je ekspedy-
cja Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN, a zarów-
no w  procesie badaw-
czym jak i  przy opraco-
waniu publikacji istotny 
udział miał Narodowy 

Instytut Dziedzictwa. Gdyby taki podział zadań i współpra-
ca służb ochrony zabytków i instytucji naukowych stały się 
schematem stosowanym wszędzie, dziedzictwo archeolo-
giczne znalazłoby się pod właściwą opieką. Jeszcze wiele 
jest miejsc, w których ziemia skrywa bogactwo najniższej 
kondygnacji krajobrazu kulturowego. 

Bodzia. Fragment naszyjnika ze srebrnymi owalnymi paciorkami dł. 2cm, grób 3E61

ARCHEOLOGIA

Okładka publikacji wyników ba-
dań cmentarzyska w Bodzi pod 
redakcją Andrzeja Buko Warsza-
wa 2016

fo
t. 
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Cmentarzysko z X/XI w. z układem rzędowym grobów komoro-
wych. (wg P. Szejnoga)
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Dom należy do kultury malickiej. Maciej Dębiec z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedział PAP, 
że razem z  domem archeolodzy odkryli też pozostałości 
glinianego pieca oraz wiele zabytków ceramicznych i  ka-
miennych. Dom z  Łańcuta ma długość około 20 metrów. 
Jego ściany wypełnione były plecionką oblepioną gliną. 
Zdaniem Dębca odkrycie jest rzadkością na Podkarpaciu. 

– Dotychczas odkryto jedynie pojedyncze przykłady ta-
kich długich domów kultury malickiej. Domostwo z  Łań-
cuta posiadało dach dwuspadowy, długość co najmniej 20 
metrów, opierało się na pięciu rzędach słupów – opowia-
dał archeolog. Ponadto na stanowisku archeologicznym 
w  Łańcucie odkryto kilka tysięcy fragmentów ceramiki, 
a  także kilkaset zabytków kamiennych, w  tym z  obsydia-
nu. Najbliższe znane źródła tego surowca pochodzą ze 
wschodnich Węgier. – Jego obecność w Łańcucie świadczy 
o  dalekosiężnych kontaktach międzykulturowych. Obsy-
dian trafiał na teren Polski przez przełęcze karpackie, naj-
prawdopodobniej na drodze wymiany – wyjaśnił nauko-
wiec. Dodał, że odnalezione zabytki ceramiczne stanowią 
fragmenty naczyń glinianych, które można łączyć z dwoma 
neolitycznymi kulturami archeologicznymi: kulturą malicką 
oraz nieco młodszą kulturą lubelsko-wołyńską. Z kolei za-
bytki kamienne to różnego rodzaju przedmioty wykonane 
w większości z krzemienia i obsydianu. Znaleziono też kil-
kanaście siekier wykonanych z  kamienia gładzonego, ale 
– jak podkreślił archeolog – nie z krzemienia. Badania pro-
wadzono w lipcu i na początku sierpnia br. Były to badania 
ratownicze, podyktowane planowaną budową budynków 
wielorodzinnych. 

ODKRYCIA W KRAJU

DOM SPRZED OKOłO 6 TYS. LAT

Badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
sądzą, że odkryte domostwo zamieszkiwali pierwsi rolnicy

Stanowisko archeologiczne w  Łańcucie zostało odkryte 
pod koniec lat 80. i na początku 90. ub. wieku. Prowadziła 
je Aleksandra Gruszczyńska z Muzeum Okręgowego w Rze-
szowie; odkryła ona osadę kultury ceramiki wstęgowej ry-
tej, zabudowaną co najmniej kilkoma długimi domami. 
Kultura ceramiki wstęgowej rytej to pierwsza osadnicza 
kultura na ziemiach polskich. Zaczęto wówczas uprawiać 
rolę i  hodować zwierzęta. Budowane wówczas drewnia-
ne domy na planie prostokąta, miały słupową konstrukcję 
ścian. Kulturę tę na ziemiach polskich datuje się na lata 5,5 
tys. – 4,8 tys. lat przed n.e. Kontynuacją tej kultury była kul-
tura malicka, która rozwijała się na Wyżynie Krakowskiej, 
Wyżynie Miechowskiej i Wyżynie Sandomierskiej, a  także 
na terenach obecnego Podkarpacia aż po tereny zachod-
niej Ukrainy. 

GOCKIE KRęGI KAMIENNE SPRZED 2 TYS. LAT 

Trzy kręgi kamienne i  trzy kurhany sprzed ok. 2 tys. lat, 
pozostałość po germańskim ludzie Gotów, którzy przybyli 
w  I w. n.e. ze Skandynawii odkryli w Pławnie (Zachodnio-
pomorskie) koszalińscy archeolodzy. Według naukowców 
wewnątrz kręgów Goci odbywali ważne narady. 

Kręgi służyły naradom tzw. tingom i uroczystościom, były 
ważnym elementem organizacji społecznej i  charaktery-
stycznym śladem kultury Gotów. Większość podobnych 
kręgów została na przestrzeni tysiącleci zniszczona, a  ka-
mienie powalone lub wtórnie użyte. Znajdujące się obok 
cmentarzysko funkcjonowało między I a III w. n.e. Odkryte 
stanowisko wyróżnia obecność jednocześnie aż 3 kręgów 
kamiennych – wyjaśnił kierownik wykopalisk w  Pławnie, 
Według archeologa, Andrzeja Kasprzaka z Muzeum w Ko-
szalinie, konstrukcje przetrwały, gdyż były oddalone od 
siedzib ludzkich, w głębi lasu. Kręgi z Pławna tworzą duże 
głazy rozstawione od siebie w odległości 2,5-3 m i połą-
czone dodatkowo wieńcem z niewielkich, ciasno przyle-
gających do siebie otoczaków. Ich średnica wynosi ponad 
20 m. Większość głazów zachowała się w  pierwotnych 
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Stanowisko badawcze w Pławnie

miejscach, część była powalona lub przykryta ściółką le-
śną. W centralnej części jednego z kręgów znajdowała się 
stela, czyli wysoki głaz. Jego pierwotna wysokość wyno-
sić miała nawet trzy metry. Wśród kręgów kamiennych 
w  Pławnie znajdują się również 3 kurhany, czyli ziemne 
kopce. Zachowały się do wysokości metra. Średnica jed-
nego z nich wynosiła ok. 17 m. Na powierzchni być może 
pokryty był otoczakami. U podnóża, na swoim obwodzie 
otoczony był z kolei większymi głazami. We wnętrzu kur-
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hanów znajdują się pochówki. O „dużych kamieniach wy-
stających z ziemi” leśnicy poinformowali archeologów pod 
koniec 2014 r., a wykopaliska odbyły się w 2016 r. Właśnie 
zakończyły się analizy antropologiczne szczątków ludzkich 
odkrytych w  sąsiedztwie jednego z  kręgów kamiennych. 
Archeolodzy planują kontynuację wykopalisk w  przy-
szłym roku. Docelowo - jak zadeklarował Kasprzak - wzo-

rem innych stanowisk z kręgami kamiennymi i kurhanami 
w  Polsce, planowane jest zorganizowanie rezerwatu ar-
cheologicz-nego. Największe skupiska kręgów i kurhanów 
z terenu Polski z tego okresu zachowały się w Odrach koło 
Czerska i Węsiorach na Pomorzu gdańskim. W obu od lat 
pozostałości te urządzone jako rezewaty są dużą atrakcją 
turystyczną.

ZAGINIONA ŚREDNIOWIECZNA WIEŚ ODKRYTA NA ŚLąSKU 

Zaginioną średniowieczną wieś Goschwitz, której naukow-
cy poszukiwali już przed II wojną światową, odkryto w są-
siedztwie Strzelina (woj. dolnośląskie) dzięki zastosowa-
niu lotniczego skanowania laserowego. Bez wbicia łopaty 
w ziemię udało się poznać wielkość i rozplanowanie osady 
sprzed kilkuset lat. 

Do tej pory dzięki dokumentom z czasów średniowiecza wie-
dzieliśmy jedynie, że wieś Goschwitz została założona pod 
koniec XIII w., i że jej mieszkańcy płacili daniny. Dlatego nasze 
badania przyniosły olbrzymią porcję danych, niejednokrot-
nie dla nas zaskakujących – mówi PAP dr Maria Legut-Pintal 
z  Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki 
Wrocławskiej. Odkrycia dokonano dzięki wykorzystaniu lot-
niczego skanowania laserowego (ALS), które umożliwia zba-
danie form terenowych znajdujących się nawet pod pokrywą 
lasu czy łąk. Dzięki pozyskanym w  ten sposób informacjom 
udało się zrekonstruować rozplanowanie średniowiecznej 
wsi. – Wiemy, że powstała pod koniec XIII w. i istniała zaledwie 
kilkadziesiąt lat. Teraz po raz pierwszy na terenie Polski mamy 
możliwość zbadania takiej osady – zjawisko opuszczania wsi 
było bardzo rzadkie w tym rejonie i najczęściej kolejne zabu-
dowania powstawały na tych starszych – mówi dr Legut-Pin-
tal. Wieś Goschwitz założył najprawdopodobniej Bolko I Suro-
wy, który zaczął zagospodarowywać tereny wokół Strzelina. 
Zanikła ok. połowy XIV w. (później wzmianki o niej przestały 
się pojawiać w  źródłach pisanych), więc funkcjonowała za-
ledwie przez jedno, dwa pokolenia. Później teren ten został 
zalesiony. – Taką sytuację można przyrównać do rzymskich 
Pompejów – mamy tutaj utrwalony stan ze ściśle określonego 
okresu – dodaje badaczka. 

Centralną część wsi stanowił prostokątny plac tzw. nawsie. 
Od południa do północy przylegały do niego zagrody, na 
które składały się domostwa, stodoły, przydomowe ogród-
ki, a  za nimi od zewnętrznej strony rozciągały się pola 
uprawne. – Co ciekawe, na uzyskanym obrazie widoczne są 
nawet częściowo rysujące się granice pomiędzy polami po-
szczególnych właścicieli. Dla historyków pozostaje zagad-
ką to, dlaczego wieś tak szybko opustoszała. Legut-Pintal 
wskazuje, że założenie wsi było inwestycją lokalnego księ-
cia, która miała się zwrócić. Wygląda na to, że w tym przy-
padku dokonał on jednak złej oceny. Naukowcy przypusz-

czają, że mieszkańcy Goschwitz oprócz uprawy roli (ziemia 
w  tym rejonie była jednak mało urodzajna) zajmowali się 
poszukiwaniem cennych kruszców i  działalnością górni-
czą – w  najbliższej okolicy eksploatowano w  tym samym 
okresie kamieniołomy łupków. Uzyskane dane są na tyle 
dokładne, że naukowcy mogą określić nawet wielkość do-
mów. Wygląda na to, że były to konstrukcje wielodzielne, 
czyli przystosowane do życia dla rodzin wielopokolenio-
wych. Takie same budowle powstawały również na obsza-
rze Czech. Zarysy są widoczne dla urządzenia pomiarowe-
go dzięki temu, że domy posiadały kamienne fundamenty. 
Ściany wykonano zapewne w konstrukcji ryglowej. Wiado-
mo też, jaki system miary stosowano w czasie fundacji wsi. 
Podstawową jednostką był sznur o długości ok. 45 m: sze-
rokości wsi wynosiła 225 m (5 x 45m), jej długość – 405 m 
(9 x 45m). – Zdziwiło nas też, że system miary odróżnia się 
od typowego stosowanego przy lokacji miast – stwierdziła 
badaczka. Teraz naukowcy przygotowują się do badań ar-
cheologicznych – na jesieni udadzą się w teren z aparaturą 
geomagnetyczną, która umożliwi zajrzenie pod powierzch-
nię bez przeprowadzenia wykopalisk i poznanie kolejnych 
szczegółów na temat życia dawnych mieszkańców Śląska. 
W ostatnich latach, dzięki metodom teledetekcyjnym od-
kryto kilka średniowiecznych miast – Dzwonowo i  Stare 
Szamotuły (woj. wielkopolskie) i Nieszawę (woj. kujawsko-
-pomorskie), ale do tej pory – żadnej wsi. 
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elikty wsi Goschwitz byłyby bardzo trudne do znalezienia w te-
renie bez pomocy nowoczesnych metod teledetekcyjnych

PO 500. LATACH ZIEMIA ODDAJE BITEWNE RELIKTY 

Krzyżacką pieczęć, która mogła stanowić wyposażenie 
kaplicy pobitewnej, oraz groty pruskich włóczni odkryli 
naukowcy podczas badań archeologicznych na Polach 

Grunwaldzkich. Po konserwacji zabytki, których w sumie 
znaleziono ok. 400, zostaną pokazane publiczności. 

WYDARZENIA
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W  pierwszej połowie września w  międzynarodowych ba-
daniach archeologicznych pod Grunwaldem wzięło udział 
kilkudziesięciu naukowców i  detektorystów. Czwarty rok 
z  rzędu badacze prowadzili poszukiwania, mające pomóc 
w  dokładnym zlokalizowaniu miejsca bitwy z  1410 r. Dy-
rektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem dr Szymon Drej 
podsumowując tegoroczne badania powiedział, że okazały 
się one najbardziej efektywne z dotychczasowych. Chodzi 
o  liczbę przedmiotów oraz ich wartość historyczną. Zna-
leziono ok. 400 przedmiotów, z czego ok. 300 jest związa-
nych z bitwą pod Grunwaldem. W ub. roku znaleziono np. 
22 groty, a w tym roku aż 87.

– To duża liczba. Były wśród nich dwa groty od włóczni. To 
jest bardzo interesujące znalezisko, mające potwierdzenie 
w materiałach pisanych. Część Krzyżaków przejęła od ple-
mion pruskich sulice, będące rodzajem długiej włóczni. Ry-
cerstwo ciężkozbrojne używało kopii, natomiast część od-
działów krzyżackich używała sulic pruskich, ponieważ były 
lżejsze, krótsze, można nimi było zadawać pchnięcia, a nie 
tylko atakować na wprost – podkreślił dyr. Drej.

Kierujący badaniami archeolog dr Piotr Nowakowski do-
dał, że najbardziej zaskakującym zabytkiem odnalezionym 
w  pobliżu kaplicy pobitewnej jest pieczęć z  wizerunkiem 
pelikana, karmiącego krwią pisklęta w gnieździe. – Zabytek 
jest związany raczej z funkcjonowaniem kaplicy i z liturgią 
niż z samą bitwą. Wydaje się, że może pochodzić z XVI-XVII 
wieku, ale dokładne datowanie będzie znane po konsulta-
cji z  historykami sztuki – wyjaśnił. Przeznaczenie pieczęci 
także nie jest dokładnie znane. – Na pewno nie jest to pie-
częć heraldyczna, nie ma legendy, jest wyłącznie sam rysu-
nek. Pelikan jest generalnie symbolem Eucharystii – ciała 
Chrystusa. Udało mi się dotrzeć do informacji, że w XIX wie-
ku we Włoszech istniał zwyczaj pieczętowania tak zwanej 
Ciemnicy, do której przenoszono hostię w  Wielki Piątek, 

gdzie pozostawała do Niedzieli Wielkanocnej. Taka hipote-
za by pasowała, pieczęć z pelikanem symbolizujący ofiarę 
Chrystusa, zamykała miejsce, w którym spoczywa hostia do 
Wielkanocy – wyjaśnił naukowiec. Jak podkreślają uczest-
nicy poszukiwań, pieczęć z pelikanem to ważne odkrycie, 
bo analogiczny wizerunek znajduje się w  Malborku, nad 
studnią na dziedzińcu krzyżackiego zamku. Według na-
ukowców, archeologiczne badania na Polach Grunwaldz-
kich przybliżają poznanie historii i  przebiegu największej 
bitwy średniowiecznej Europy.

– Przeszukujemy kolejne tereny. Do tej pory zbadaliśmy za 
pomocą detektorów ok. 120 hektarów, pozostało ok. 500 
ha terenu. Nawet jeśli nic nie znajdziemy na wyznaczonej 
działce, to zawężamy w ten sposób teren dalszych poszu-
kiwań. Aby rezultaty badań były jeszcze bardziej pewne 
należałoby wprowadzić badanie georadarem, nie mniej 
jednak dotychczasowe poszukiwania to także jest trop – 
podsumował dr Nowakowski. Znalezione zabytki trafią do 
pracowni konserwacji, gdzie zostaną oczyszczone i zakon-
serwowane. Publiczność będzie mogła je obejrzeć podczas 
przyszłorocznej Nocy Muzeów.
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Na Polach Grunwaldzkich trwają prace archeologiczne

W PUSZCZY BIAłOWIESKIEJ – KURHANY I GRODZISKO 

Kilkadziesiąt kurhanów sprzed 1,5 tys. lat, zarysy dawnych 
pól uprawnych, a  nawet grodzisko – to część odkryć do-
konanych przez naukowców na terenie Puszczy Białowie-
skiej. Odkryć dokonano dzięki zastosowaniu lotniczego 
skanowania laserowego. Puszcza penetrowana była przez 
archeologów już w latach 60., ale zlokalizowano wówczas 
głównie wówczas łatwo dostrzegalne kurhany.

Badacze z  Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego (IA UKSW) w Warszawie skupili się 
zarówno na badaniu powierzchni Białowieskiego Parku 
Narodowego, jak i  terenu przylegającego do niego od 
północnego zachodu. W  większości jest to przestrzeń 
porośnięta lasem, a  więc trudna dla typowego rozpo-
znania przez archeologów. – Odkryliśmy między innymi 
duże skupisko kurhanów wstępnie datowanych na okres 
wpływów rzymskich (między I a V w.), grodzisko, ślady pól 
uprawnych oraz liczne kopce, z  których część stanowiły 
pozostałości działalności przemysłowej na terenie pusz-
czy, m.in. smolarnie i  mielerze – opowiada PAP Roman 
Szlązak, doktorant z IA UKSW w Warszawie. 
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Archeolog w Puszczy Białowieskiej

Lotniczy skan laserowy 

System ALS umożliwia wykrycie obiektów takich, jak np. 
kurhany czy grodziska – nawet, gdy znajdują się one w le-
sie. Oprócz danych z ALS naukowcy wykorzystali mapy hi-
storyczne i geologiczne. 
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TROPY DO KOLEBKI LUDZKOŚCI PROWADZą… NA KRETę 

– Ze względu na zaostrzone przepisy ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego na terenie Białowieskiego Parku Narodowe-
go oraz przylegających do niego rezerwatów nie możemy 
tam prowadzić wykopalisk. Wytypowane dzięki ALS miejsca 
wizytowaliśmy w terenie. Po oględzinach byliśmy w stanie 
ustalić ich wstępną funkcję i chronologię – dodaje główny 
koordynator projektu, dr Joanna Wawrzeniuk z IA UKSW. 

Naukowcy wykorzystali też w  niektórych miejscach geo-
radar GPR. To metoda geofizyczna oparta na emitowaniu 
fal elektromagnetycznych o  krótkich częstotliwościach. 
Archeolodzy zwracają szczególną uwagę na odkrycie sku-
piska składającego się z  25 kurhanów. Położone jest ono 
w  północnej części Białowieskiego Parku Narodowego. 
Zdaniem badaczy wznieśli je przedstawiciele społeczności 
kultury wielbarskiej, którą archeolodzy kojarzą z ludem Go-
tów (I-III w. n.e.). 

Odwierty i sondaże

Drugim miejscem, wartym – zdaniem odkrywców – szcze-
gólnej uwagi, jest grodzisko nad rzeką Orłówką, znalezio-
ne przez pracowników IA UKSW już w  2015 roku. Jednak 
dopiero w  tym roku archeolodzy potwierdzili w  terenie 

jego chronologię. Grodzisko na planie okręgu o  średnicy 
około 30 metrów jest otoczone niewielkim wałem o śred-
nicy 3 metrów, sięgającym obecnie do wysokości pół me-
tra. W obrębie konstrukcji archeolodzy znaleźli w tym roku 
fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzi krzemiennych. 
Na ich podstawie ustalili, że teren wokół niej był zamiesz-
kany już od pradziejów. Najmłodsze odnalezione zabytki 
pochodzą z okresu późnego średniowiecza, czyli z czasów 
przypuszczalnego istnienia grodu. Gród założono w  stra-
tegicznym miejscu na wzniesieniu otoczonym bagnami, 
przylegającym do północnego brzegu rzeki. Prawdopo-
dobnie pełnił funkcję strażniczą. 

– Konfrontacja przeprowadzonych przez nasz zespół badań 
z  wykresami palinologicznymi (pyłkowymi – przyp. PAP) 
wykonanymi przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akade-
mii Nauk pozwala nam wstępnie stwierdzić, że objęty ba-
daniami teren puszczy był sporadycznie zasiedlany przez 
człowieka – podsumowuje dr Wawrzeniuk. Badania, które 
potrwają trzy lata finansowane są ze środków Narodowego 
Centrum Nauki w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe 
i  przyrodnicze Puszczy Białowieskiej”, kierowanego przez 
prof. Przemysława Urbańczyka z IA UKSW.

I NA ŚWIECIE...

Najstarsze znane ślady przodków człowieka zachowały się 
na Krecie i mają 5,7 mln lat. Ich odkrycie przez polskiego 
badacza komplikuje znaną dotąd historię ludzkiej migracji. 
O odkryciu – i jego ważnych dla paleontologii konsekwen-
-cjach – informuje najnowsze „Proceedings of the Geologi-
sts’ Association”.

Tradycyjnie za kolebkę ludzkości uznaje się Afrykę. W świe-
tle najnowszych badań polskich paleontologów nie można 
jednak wykluczyć, że pierwsi praludzie pojawili się w Eu-
ropie. Przemawia za tym odkrycie śladów stóp w Trachilos, 
w zachodniej części Krety, których wiek szacuje się na ok. 
5,7 mln lat. (dotychczasowe najstarsze tropy praludzkie 
oceniano na 3,6 mln lat). Odkrycie to może wpłynąć na do-
tychczasowe ustalenia paleontologów dotyczące nie tylko 
czasu pojawienia się dwunożnych hominidów - ale i miej-
sca, w którym pojawili się pierwsi przedstawiciele naszych 
praprzodków - zaznaczył w notatce przesłanej dziennika-
rzom rzecznik prasowy Państwowego Instytutu Geologicz-
nego (PIG) – PIB w Warszawie.

Odkrycia dokonał w 2002 r. polski paleontolog, dr Ge-
rard Gierliński z PIG-PIB, będąc na Krecie na wakacjach. 
Dr Gerliński specjalizuje się badaniu prehistorycznych 
odcisków stóp, w tym dinozaurów. Wówczas też wstęp-
nie ustalił, że ślady stóp z Krety pozostawione zostały 
przez ssaka, nie poczynił jednak bardziej szczegółowych 
badań. Wrócił w to miejsce w 2010 r. wraz z paleonto-
logiem Grzegorzem Niedźwiedzkim z Uniwersytetu w 
Uppsali (Szwecja). W trakcie szczegółowych badań usta-
lono, że ślady sprzed 5,7 mln lat pozostawione zosta-
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Dr Grzegorz Borkowski i dr Gerard Gierliński (z prawej) na stano-
wisku w Trachilos

ły przez hominidy – archaiczne formy ludzkie. Trudno 
stwierdzić, do jakiego należały gatunku. Dotąd za bez-
pośredniego przodka późniejszych hominidów uzna-
wany był Ardipithecus ramidus z Etiopii sprzed 4,4 mln. 
Najnowsze odkrycie stoi jednak w sprzeczności z tą 
teorią, ponieważ jego stopy ciągle jeszcze były bardziej 
małpie, niż ludzkie.

Dotąd uważano, że archaiczni ludzie, starsi niż 1,8 mln lat, 
wywodzą się bezpośrednio z Afryki i ich zasięg bytowania 
ograniczał się przez pierwszych kilka milionów lat wyłącz-
nie do tego kontynentu. Dopiero późniejsze formy rozpo-
częły migracje do Europy i Azji.

WYDARZENIA
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Najnowsze odkrycie idzie w parze z nowymi ustaleniami 
dotyczącymi gatunku Graecopithecus sprzed 7,2 mln lat 
z terenów Grecji i Bułgarii. Według ostatnich ustaleń nale-
ży go również zaliczyć do hominidów. W czasach miocenu, 
a więc w okresie, z którego pochodzą ślady na Krecie, nie ist-
niała jeszcze pustynia Sahara. Rozciągały się tam sawanny aż 
do wybrzeży Morza Śródziemnego, Kreta zaś była połączona 

lądem z Grecją kontynentalną. Mógł to być więc szlak wę-
drówek wczesnych hominidów.

Autorami publikacji z badań są również: Zofia Dubicka z Uni-
wersytetu Warszawskiego, Andrzej Boczarowski z Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Kra-
siejowie, a także naukowcy z Grecji, USA i Wielkiej Brytanii. 

 LODOWIEC ZWRACA ZABYTKI 

Krzysztof Kowalski
Miecz wikinga, znaleziony w Norwegii, zdumiewa na-
ukowców znakomitym stanem zachowania.
Wprawdzie nie lśni aż tak jak legendarny Excalibur mitycz-
nego króla Artura, ale i  tak zadziwia specjalistów niezwy-
kłe małym stopniem zniszczenia. Mierzy 92,8 cm, aktualnie 
zajmują się nim konserwatorzy w  laboratoriach Muzeum 
w Oslo. Odkryli go przypadkiem, pod koniec września tego 
roku, dwaj myśliwi polujący na renifery, w skalistym terenie, 
na wysokości 1650 m n.p.m., w regionie Oppland. Nie wia-
domo, skąd wzięła się tam ta broń. Być może zgubił ją jej 
posiadacz, na przykład w czasie polowania w zamieci śnież-
nej. Rękojeść była częściowo zanurzona w rumowisku skal-
nym, cała głownia, czyli ostrze, wystawała z  niego. widać 
śladów rdzy. Miecz wyłonił się z powodu ocieplenia klima-
tycznego. Zjawisko to w ostatnich latach powoduje w gó-
rzystych regionach Norwegii topnienie pokrywy śnieżnej 
i lodowej. Według wstępnych ustaleń zabytek ten powstał 
między 800 a 950 rokiem. Ponad tysiąc lat stykał się z  lo-
dem i śniegiem, a jednak zniszczeniu uległa tylko wykładzi-
na rękojeści, zapewne drewniana lub skórzana, natomiast 
na ostrzu niemal nie ma rdzy. Dr Vegard A. Vike z Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu w Bergen odkrył na głowni mie-
cza ślady porostów z gatunku Rhizocarpon geographicum, 
ich roczny przyrost jest minimalny, rzędu pół milimetra, 
a to oznacza, że miecz zetknął się z powietrzem niedawno, 
dopiero wtedy, gdy stopniał lód i śnieg. – Analiza wykazała 
także, że nigdy nie był zagłębiony w ziemi, w glebie – nie 
ma jej w rumowisku skalnym, dlatego metal w zasadzie nie 
korodował, żelazo nie stykało się z tlenem przez ponad ty-
siąc lat – wyjaśnia dr Atle Nesje z uniwersytetu w Bergen.

Owocna dekada

W Norwegii w ciągu minionej dekady, od 2006 roku, spod 
lodu wyłoniło się w 40 miejscach około 2 tys. zabytkowych 
przedmiotów. Są to łuki, strzały, skórzane rękawice i buty. 
Niektóre z nich przebywały w gigantycznej naturalnej za-
mrażarce setki i  tysiące lat, najstarsze pochodzą z  epoki 
brązu, z  II tysiąclecia przed Chrystusem. W czasach prehi-
storycznych górzyste tereny Norwegii były znakomitym 
miejscem do polowań na renifery. Zwierzęta te chroniły 
się tam w  porze letniej przed nękającymi je muchami. 
Prehistoryczni myśliwi, polując na renifery, niekiedy gubili 
rozmaite sprzęty, przez tysiące lat uzbierało się tego dużo. 
Klimatolodzy szacują, że jeszcze przed końcem bieżącego 
stulecia lodowce południowej Norwegii znikną całkowicie. 
Ale zanim to nastąpi, naukowcy są zachwyceni tym zjawi-
skiem, do końca XXI wieku będą mieli nadzwyczajne żniwo.
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Rękojeść miecza wikińskiego, odkrytego wraz z monetą anglo-
saską

Roztargnieni myśliwi

To wydarzenie, niezwykle szczęśliwe dla badaczy pradzie-
jów, miało miejsce w północno-zachodniej części Kanady, 
w łańcuchu górskim Mackenzie w regionie Jukon. Spod 
lodu wyłoniły się drewniane strzały do łuku z krzemien-
nymi grotami, drewniane oszczepy i kościane miotacze 
sprawiające, że myśliwy polujący na karibu posyłał oszczep 
dalej i celniej.

Wśród znalezisk są między innymi: miotacz sprzed 2400 lat, 
sidła sprzed tysiąca lat na drobne zwierzęta futerkowe – 
wiewiórki, kuny, krzemienne grociki strzał wykonane około 
850 lat temu.

Te podstawowe myśliwskie narzędzia przetrwały na przed-
polu lodowca, w regionie, w którym stada karibu groma-
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dziły się w lecie, aby uniknąć zbyt wysokich – jak dla nich 
– temperatur i dokuczliwych, kłujących owadów. Prehisto-
ryczni myśliwi korzystali z takich okresowych zgromadzeń 
zwierzyny.

Podobny przypadek miał miejsce w tym regionie, dwie 
dekady temu. Na terenie odsłoniętym przez topniejący lo-
dowiec współcześni znaleźli krzemienny grot strzały. Prze-
prowadzone tam badania wykazały, że przedmiot ten liczy 
4300 lat.

Te dwa przypadki skłoniły kanadyjskich archeologów do 
podjęcia poszukiwań w tym rejonie na dużą skalę. Cofający 
się lodowiec stwarza niepowtarzalną okazję.

Bezcenne odchody

Razem z kanadyjskimi archeologami pracować będą bio-
lodzy. Zbadają odchody pozostawione przez karibu przed 
setkami i tysiącami lat. Dadzą one obraz szaty roślinnej w 

minionym okresie, można go będzie porównać z obecną 
florą tego regionu i stwierdzić, czy i jakie nastąpiły zmiany. 
Planowane są również badania DNA starożytnych karibu. 
Na tej podstawie kanadyjscy naukowcy chcą stwierdzić, 
jakie jest pochodzenie tych zwierząt, jaki jest stopień ich 
pokrewieństwa z azjatyckimi reniferami i jak przebiegały 
szlaki ich wędrówek w pradziejach.

Mroczna przeszłość Alp

Globalne zmiany klimatyczne powodują, że także we wło-
skich Alpach cofające się lodowce odkrywając ślady zapo-
mnianej historii tego regionu.

W Peio, małej miejscowości leżącej na północy Włoch, od-
naleziono zmumifikowane ciała dwóch żołnierzy austriac-
kich z czasów I wojny światowej oraz skrzynki z amunicją, 
karabiny, a nawet wybudowaną w pobliżu skalistego szczy-
tu Punta Linke, stację kolejki linowej i 30-metrowy tunel 
idący pod szczytem.

WYDARZENIA

ZIEMIA – PLANETA CZłEKOKSZTAłTNYCH 

ZAKAZANE MIASTO ODKRYWA MONGOLSKą PRZESZłOŚć

Badacze chińscy poinformowali, że natrafili na od dawna 
poszukiwane ślady pałacu cesarza Kubiłaja. Wnuk Dżyn-
gis-chana był w swoim czasie (XIII w.) władcą największe-
go imperium świata i założycielem dynastii Jüan, która 
rządziła Chinami w latach 1279-1368. Jego pałac i  zwy-
czaje panujące w tym czasie opisał Marco Polo, ale po 
400. latach panowania słynnej dynastii Ming, która obję-

ła władzę po powstaniu antymongolskim i doprowadziła 
do rozkwitu kulturę chińską we wszystkich dziedzinach, 
pozostałości po XIII.-wiecznym epizodzie  zachowały 
się w niewielkim zakresie. Tak więc znalezienie  reliktów 
pałacu opisywanego przez słynnego genueńczyka jest 
ważnym wydarzeniem w odkrywaniu dziedzictwa kultu-
ry chińskiej.(m)

Nie minął miesiąc od ogłoszenia wyników badań śladów stóp na Krecie, odkrytych przez polskiego paleologia i uznanych 
przez polsko-szwedzki zespół badaczy za ślad osobnika mającego stopy przystosowane do chodzenia w postawie wypro-
stowanej, datowane na 5,7 miliona lat (!), a na niemieckim portalu Research Gate ukazała się informacja o znalezieniu  w Ep-
pelsheim, niedaleko Moguncji, w starym korycie Renu, dwóch zębów podobnych do tych, które charakteryzowały słyn-

ne znaleziska afrykańskie Lucy 
sprzed  ok. 3 milionów lat i Ardii 
sprzed 4,4 milionow lat. Z maja 
tego roku pochodzi informacja 
o  odkryciu na Bałkanach ska-
mieniałych szczątków hominina 
sprzed 7 milionow lat. Cieszy 
powiększająca się stale liczba 
znalezisk związanych z ewolucją 
człekokształtnych, choć kolejne 
uprzytomniają nam, że znaj-
dujemy drobne ślady z  oczek 
sieci, której  ogromnych rozmia-
rów nie byliśmy w  stanie sobie 
uświadomić. Znamy już trzy 
odrębne linie  ludzi (neander-
talczycy, denisowianie, homo 
sapiens). Z pierwszymi dzielimy 
kilka procent wspólnych genów. 
Gałęzi odległych przodków, któ-
re uschly po drodze może być 
znacznie więcej. (m-k)

Być może udomowienie psa nastąpiło wcześniej niż nam się wydaje...
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Waldemar J. Affelt, 

TECHNITAS Konteksty dziedzictwa kulturowego techniki, wyd. Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze 2015.

TECHNITAS to książka niezwykła, różna od standardowych publikacji nauko-
wych, mimo, że oparta na warsztacie naukowym. Skromna obwoluta kryje 
szczególny, w pełni profesjonalny program ochrony zabytków techniki. Walde-
mar J. Affelt, niekwestionowany znawca tematu przedstawia kartę TECHNITAS, 
autorską metodę postępowania w sprawie zachowania dziedzictwa kulturowe-
go i miejsc je upamiętniających, napisaną na kanwie uchwalonej w 1964 roku 
Karty Weneckiej. Dzięki temu zabiegowi powstaje możliwość pełniejszej refleksji 
nad – mimo upływu ponad pięćdziesięciu lat – stale aktualnymi zapisami tego 
najważniejszego w dziejach myśli konserwatorskiej XX wieku dokumentu. Kon-
cept publikacji rozbudowany jest o wyczerpującą i wszechstronną prezentację 
oraz uzasadnienie metody wartościowania obiektów i miejsc dziedzictwa kul-
turowego techniki, szczególnie w kluczowym kontekście fachowego opisu jego 
walorów, bez którego skuteczna rewaloryzacja jest w praktyce niemożliwa.

Ogromną wartość publikacji buduje strona ilustracyjna, na którą składa się po-
nad sto dotychczas niepublikowanych fotografii wraz z wyczerpującymi autor-
skimi opisami kontekstów zabytkowych każdego z  dokumentowanych obiek-
tów. Dzięki nim, Czytelnik wkracza w często niedostrzegany, nieraz tajemniczy 
świat dziedzictwa techniki, w jego szerokim aspekcie estetycznym i społecznym, 
ukazujący zarówno godne polecenia przykłady eksponowania zabytków techni-
ki w krajobrazie, jak i zaniedbania skutkujące ich bezpowrotnym zniszczeniem. 
Książka zgodnie z tytułem obejmuje problematykę ochrony dziedzictwa kultu-
rowego techniki, lecz czego Autor skromnie nie eksponuje, stanowić może także 
rozległe kompendium wiedzy niezbędnej w przypadku podejmowania działań 
także przy innych obiektach zabytkowych.

Publikacja opatrzona jest obszernymi przypisami, co dodatkowo wzbogaca jej 
wymiar naukowy. Bibliografię współtworzą dokumenty krajowe i międzynaro-
dowe według aktualnego stanu prawnego oraz zagraniczne teksty referencyjne, 
których część Autor przetłumaczył i włączył do pracy, po raz pierwszy otwierając 
drogę do ich poznania dla krajowych badaczy. Zgodnie z deklarowanym celem, 
książka staje się także znakomitym źródłem inspiracji, pozostając do dyspozycji 
wszystkich, którym bliskie jest trwanie zabytków techniki, jakże często traktowa-
nych marginalnie i stanowiących przedmiot zainteresowania wyłącznie wąskiej 
grupy specjalistów i  pasjonatów, którzy poprzez tę publikację odnajdują na-
leżne miejsce tej dziedziny w szerokim spectrum działań konserwatorskich, by 
dziedzictwo kulturowe techniki, powtarzając za Autorem: „nie zostało pogrążone 
w niebycie, zrewitalizowane nie do poznania, wchłonięte przez niezrównoważony 
turyzm i skonsumowane przez wszechobecną rozrywkę”.  

Marc Fumaroli, 
GDY EUROPA MÓWIłA PO FRANCUSKU , Wyd, Muzeum Łazienki Królewskie 
w Warszawie, Warszawa 2017

Książka Marca Fumarolego, w przekładzie Wawrzyńca Brzozowskiego jest jed-
nym z najważniejszych opracowań na temat XVIII wieku i barwnym obrazem mó-
wiącej po francusku Europy. Jeden z jej rozdziałów został poświęcony Stanisła-
wowi Augustowi. Marc Fumaroli (ur. 1932) – wybitny francuski historyk i eseista, 
członek wielu francuskich i  zagranicznych towarzystw naukowych, wieloletni 
wykładowca m.in. Collège de France, Université Paris Sorbonne, uniwersytetów 
w Lille i Chicago, doktor honoris causa kilku uniwersytetów europejskich, laureat 
wielu nagród, w tym Nagrody Fundacji Balzana (2001). Dzięki książce poznajemy 
świat osiemnastowiecznej elity i zaprzyjaźnionych z nią filozofów, a także różne 
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aspekty ówczesnego życia – dyplomację, politykę i kulturę. Zgłębiamy teatr, lite-
raturę, architekturę oraz filozofię epoki, którą autor kreśli z erudycją, a zarazem 
swobodą godną największych mistrzów XVIII wieku – okresu, w którym lekkość 
pióra była niemniej ważna od głębi myśli.W publikacji nie brakuje faktów z życia 
arystokracji i bywalców salonów, czasem pikantnych lub sensacyjnych, a czasem 
wzruszających, lecz zawsze ciekawych, zestawionych z  poglądami bohaterów 
i ich sposobem patrzenia na świat. Europa z książki Fumarolego, mimo że nie 
jest wolna od trosk, pozostaje miejscem radosnym, przypominającym po trosze 
obrazy Watteau bądź sztuki Marivaux. Dominuje poczucie wspólnoty, którą łączy 
głębokie zanurzenie w języku i kulturze francuskiej.

Elżbieta Cherezińska, 
HARDA, Wydawnictwo ZYSK I S-KA, s. 592, cena 49,90 zł
Historię Polski poznajemy (-waliśmy) głównie dzięki książkom beletrystycz-
nym. Lista kanoniczna ich autorów jest imponująca:  Kraszewski, Sienkiewicz, 
Gąsiorowski, Kossak-Szczucka, Bunsch, Gołubiew, Parnicki… Tylko pochłaniając 
niezwykłą liczbę tytułów J. I. Kraszewskiego można by pokusić się o poznanie 
dziejów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych Piastów. Zro-
zumiałe, że w narracji beletrystycznej bohaterami naszej wyobraźni stawali się 
promowani przez autora władcy czy książęta. Niezależnie od ich prawdziwych 
cech, walorów czy osiągnięć byli na kartach książki bohaterami idealizowany-
mi, często identyfikowanymi z  postaciami współczesnymi. Powieść historycz-
na ma bowiem swoje prawa. Nie jest wnikliwą analizą polityki czy procesów 
społecznych, kreuje bohaterów, dla których historia staje się scenografią ich 
dramatów. Z  wymienionych, jak się wydaje, tylko Gołubiew i  Parnicki zyskali 
miejsce w  panteonie literackim, jednakowoż kosztem redukcji liczby czytelni-
ków. Ich wyrafinowana proza, w miarę upływu czasu, staje się – wobec zmian 
w  języku polskim – coraz trudniejsza dla średnio wykształconego czytelnika. 
Pojawiają się jednak nowi, współcześni autorzy. Wielu używa materii historycz-
nej jako efektywnej oprawy historii typu fantasy lub s.f. Gwiazdą ostatnich mie-
sięcy, z uwagi na popularność i zainteresowanie, stała się Elżbieta Cherezińska 
z Poznania, autorka kilku pozycji poświęconych początkom państwa polskiego, 
ostatnio zaś niemal tysiacstronicowego tomu, którego bohaterem jest Włady-
sław Łokietek. Harda to po prostu Sygryda Storada, córka Mieszka i siostra Bo-
lesława – Świętosława. Postać niemal legendarna, żona trzech władców 
skandynawskich (wikingów), matka niewątpliwie wybitnego króla Danii 
i Anglii – Kanuta Wielkiego, bez wątpliwości osoba wyjątkowa, kobieta, która nie 
tylko była żoną i matką, lecz także znaczącą postacią ówczesnej polityki. Nadaje 
się szczególnie na bohaterkę dziejów i można z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że charakterem i  temperamentem bliska była bratu, którego wielkość 
i  znaczenie w  polskiej historii nikt nie podważa. Z  tych czasów mamy bardzo 
mało źródeł pisanych, nieco więcej znalezisk materialnych i trzeba powiedzieć, 
ze autorka ma w tej mierze lepszą sytuację od poprzedników, gdyż współczesna 
mediewistyka skutecznie poddaje krytyce wiele dawniej rozpowszechnianych 
poglądów i mitów. Autorka nie bez podstaw zakłada w swoich książkach, że ludz-
kie zachowania, namiętności, stosunek do władzy, charaktery mają taki sam wy-
miar jak współcześnie. W dramatach politycznych Szekspira odnajdujemy wszak 
bez trudu działania i namiętności współczesne. Nie mniej w niewielkim stopniu 
jesteśmy w stanie wiarygodnie odtwarzać zakres wiedzy o świecie i mechanizmy 
wynikające z tradycji kulturowej tych osób, które dorastały w świecie nie należą-
cym do cywilizacji łacińskiej i z dnia na dzień przeżyły wielką zmianę. Świat ludzi 
wczesnego średniowiecza, zwłaszcza z czasu „przejścia” jest trudny do wyobra-
żenia. Pod tym względem literatura czerpiąca wiedzę z dobrze znanej i bogatej 
mitologii skandynawskiej i wprawdzie literackich, nie mniej oświetlających kul-
turę duchową sag, ma wiele wiecej materiału, czyniacego opowieść historycz-
ną bliższa realiów. Tak stało się na przyklad z serią filmową „Wikingowie” dająca 
przekonujący obraz ówczesnej społeczności w  Norwegii czy Szwecji. Niestety 
w powieści Cherezińskiej skonstruowanej poniekąd jak scenariusz filmu boha-
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terowie rozprawiają językiem, do jakiego przyzwyczaiły nas seriale telewizyjne. 
Niewątpliwie nadaje się więc do konstrukcji scenariusza filmowego, choć często 
należałoby objaśniać przez narratora mechanizmy ówczesnej polityki (np. przy 
wizycie Mieszka na dworze cesarskim po śmierci Ottona II, gdzie bez wątpliwo-
ści rozgrywał on subtelną grę z cesarzową Teofano i jej antagonistą Henrykiem). 
W bardzo ważnych wypadkach, o których przebiegu niewiele wiemy, autorka 
dość swobodnie daje pole fantazji. Tak jest przy chrzcie Mieszka, który to obrzęd 
polegał według niej na kąpieli księcia na oczach ludu w Warcie. Również sposób 
pozbycia się oporu warstwy kapłańskiej religii Słowian wydaje się mało praw-
dopodobny. Głównego przedstawiciela Mieszko osobiście w tajemnicy, w nocy, 
po prostu zabija. Na pewno jednak „Harda” jest lekturą wciągającą i czytelnik, po 
jednej lekcji szkolnej na temat wprowadzenia chrześcijaństwa, wiele dowie się 
szczegółów potwierdzanych przez historyków i archeologów. Autorka przedsta-
wia też obraz dworu połowy X w. dodając i postaciom, i ich działaniom politycz-
nym obraz znacznie bogatszy niż wynikałoby to z czytanki szkolnej. To wydaje 
się słuszne. Pojawienie się państwa słowiańskiego w źródłach przedstawia się 
jak wyłonienie się z niebytu czegoś całkiem uformowanego i o znacznym po-
tencjale. Możliwości jakie posiadało ówczesne państwo pokazało panowanie 
Bolesława, którego znaczenie polityczne stworzyło trwałe fundamenty, mimo 
załamań w okresie kilku jego następców. Zajęcie się kolejnym bohaterem od-
nowy królestwa, jakim był Władysław Łokietek, prowadzi autorkę w  kierunku 
monarchii jagiellońskiej. Może więc patronować jej będzie Kraszewski, którego 
znaczenie dla upowszechnianie dziejów Polski trudno przecenić. Przynajmniej 
dla generacji XIX i XX w. (mhk) 

Jarosław Leszczełowski, 
ZłOCIENIEC PRZYGODA Z  HISTORIą, Agencja Wydawniczo-Usługowa „Al-
jar”, 2007 s. 312;  t. II – OSTATNIE STULECIE FALKENBURGA, 2007 s. 292; t. 
III – ZłOCIENIEC NIE CAłKIEM ODZYSKANY, 2009 s. 357; t. IV – ZłOCIENIEC 
KTÓRY WIDZIAłEM, 2014 s. 284; ZłOCIENIEC – MIASTO DOBREGO SUKNA, 
2014 s. 32

FRYDLANDZKIE DZIEJE MIROSłAWCA LATA 1314-1772, Usługi Informa-
tyczne SWAN-IT, 2015 s. 327, MäRKISCH-FRIEDLAND. MIROSłAWIEC LATA 
1772-1945, 2016 s. 351, MIROSłAWIEC W PEERELU 1945-1980, 2017 s. 390 

Jarosław Leszczełowski, autor kilkutomowej monografii miasta Złocieńca, 
które w okresie przynależności do Niemiec nosiło nazwę Falkenburg, a na-
stępnie trzytomowej historii Mirosławca – Märkisch-Friedland, jest osobą, 
której życiową misją stało się badanie i opisywanie dziejów rodzimej ziemi. 
Urodzony w 1963 r. ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie Bunde-
swehry(!) w  Monachium. Znajomość języka i umiejętność docierania do 
źródeł w zagranicznych archiwach wykorzystał po powrocie do kraju, po 30 
latach, w 2012 r.  Studia nad historią miast Pojezierza Drawskiego zaowoco-
wały publikacją 17 książek, w tym wyżej przedstawionych tomów dotyczą-
cych Złocieńca i  Mirosławca. Nie tylko publikacje, będące efektem żmud-
nych studiów, także prelekcje i  wycieczki krajoznawcze są pasją miłośnika 
„małej ojczyzny”. Książki Leszczełowskiego, pisane żywym językiem, doty-
czą czasów, w  których ludność polska była na tych ziemiach mniejszością, 
jest więc opisem historii regionu byłego państwa pruskiego. Autor jednak 
przede wszystkim poświęca uwagę życiu mieszkańców, ich zajęciom, sukce-
som, upadkom i kryzysom, dla których polityka i  funkcjonowanie państwa 
były ramą regulująca możliwość zaspakajania potrzeb i  spełniania ambicji. 
Złocieniec był więc przez stulecia miastem producentów sukna. Mirosławiec 
z kolei był miastem prywatnym. O losie jego mieszkańców decydowali wła-
ściciele ziemscy. Znaczną rolę w  jego nowoczesnej historii odgrywali oby-
watele pochodzenia żydowskiego, którzy wzbogaciwszy się, emigrowali do 
Berlina. Historia ilustrowana jest wieloma ilustracjami, które udało się od-
szukać – fotografiami budowli, symboli, planów i pomników, wybitnych po-
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staci i scen życia codziennego. Autor śledzi też szczegółowo polskie epizody 
miast, zwłaszcza zaś okres, gdy pojawiły się oddziały polskie armii cesarza 
Napoleona. Obecni mieszkańcy tych ziem, nie będąc bezpośrednimi spadko-
biercami poprzedników, tworzą nową historię. Jednak pełne zakorzenienie 
wymaga wiedzy o historii i świadomość kontynuacji. Takie spojrzenie na hi-
storię zachodnich regionów jest szansą, którą spełnia Leszczełowski. Stowa-
rzyszenie Konserwatorów Zabytków doceniło jego zasługi w  popularyzacji 
wiedzy historycznej i  dzięki jego inicjatywie Jarosław Leszczełowski otrzy-
mał odznakę „Za opiekę nad zabytkami”, przyznawaną przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego osobom zasłużonym w społecznej opiece nad 
dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. W czasach, gdy słowo 
patriotyzm wiązane jest często wyłącznie z  walką o  niepodległość i  ofiarą 
życia, aktualny jego sens wydaje się najbardziej przystawać do aktywności 
intelektualnej i  społecznej, jaką prezentuje autor przedstawianych tomów 
gromadzących rezultaty skrupulatnych badań źródłowych, jak i  kilkunastu 
innych jego publikacji popularnych i albumowych dotyczących Pomorza Za-
chodniego. W  2007 r. Rada Miasta Złocieńca nadała mu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta. (mhk)

Agnieszka Partridge, 

POTęGA ORNAMENTU. EUROPEJSKA CERAMIKA ARTYSTYCZNA W  BU-
DOWNICTWIE Z  LAT 1840-1939 I  JEJ PRZYKłADY W  OBIEKTACH ARCHI-
TEKTURY KRAKOWA, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2017

Książka Agnieszki Partridge jest pierwszą w Polsce rozprawą podejmującą ba-
dania nad tym obszarem rzemiosła w aspekcie historycznym. Posadzki i okła-
dziny ścienne stosowane są w budownictwie od ponad pięciu tysięcy lat, ale 
ogromną popularność zyskały we wzornictwie europejskim w okresie od lat 
40. XIX do końca lat 30. XX wieku. Ten ważny element wystroju budowli stoso-
wano szeroko z uwagi na jego wielofunkcyjność. Okładziny ceramiczne nada-
wały prestiżu nowo wznoszonym gmachom, podkreślały ich funkcję, upiększa-
ły, przydawały specyficznych cech. 

Książka przedstawia genezę nowoczesnej ceramiki okładzinowej, począwszy 
od jej narodzin w  Anglii, przez technologię produkcji, wzornictwo, proces 
upowszechniania w Europie Zachodniej, po zjawisko dystrybucji materiałów 
ceramicznych z obszaru dawnych Niemiec i Austrii na tereny Galicji i  innych 
zaborów. Ten cenny element wystroju architektonicznego był bowiem na ogół 
sprowadzany na nasze tereny z innych krain monarchii austrowęgierskiej oraz 
z fabryk niemieckich. W publikacji zaprezentowano przede wszystkim przykła-
dy ceramicznych posadzek i okładzin z przełomu XIX i XX wieku zachowanych 
na terenie Krakowa i  innych miast południowej Polski. W  węższym zakresie 
omówione są jednak także przykłady z  obszaru Królestwa Polskiego i  połu-
dniowych rejonów dawnego zaboru pruskiego. 

Praca pomyślana została w  ten sposób, by przybliżyć czytelnikowi nie tylko 
historię ceramicznej płytki okładzinowej od czasów babilońskich po począ-
tek XIX wieku, wywodząc niejako jej rodowód z historycznego rozwoju tech-
nologii ceramicznej, lecz także wskazać renesans techniki w  II połowie XIX 
i  początkach XX wieku. Kolejne rozdziały poświęcone są nieistniejącym dziś 
w  większości fabrykom, manufakturom i  zakładom produkującym ceramikę 
okładzinową, a także składom budowlanym dystrybuującym płytki na terenie 
Krakowa i Polski. Ich historia odtworzona została na podstawie żmudnych ba-
dań prowadzonych nie tylko w  kolekcjach prywatnych i  archiwach polskich, 
lecz również dzięki współpracy z muzeami i archiwami w Austrii, Czechach, we 
Włoszech, Wielkiej Brytanii i w Niemczech. 

Ważnym punktem pracy było usystematyzowanie trendów panujących we 
wzornictwie, zarysowanie chronologii popularności poszczególnych moty-
wów zdobniczych. Dodatkowym walorem książki jest ponadto próba atrybu-
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cji konkretnych wzorów do konkretnych wytwórców. Nie jest to dziś łatwe 
zważywszy na szczupłość zachowanej dokumentacji, ubogość szaty graficznej 
wzorników, a przede wszystkim z uwagi na niehamowany prawem autorskim 
i patentami przepływ najpopularniejszych motywów. 

W podsumowaniu wskazano na potrzebę pilnego ratowania tego zagrożonego 
obszaru dziedzictwa, a możliwe działania ochronne zilustrowane zostały przy-
kładami prac restauratorskich.

Last but not least niewątpliwym walorem publikacji są autorskie fotografie 
wnętrz dekorowanych XIX-wieczną ceramiką architektoniczną, których w książ-
ce pojawiło się prawie 400, a wybrane zostały z kilkudziesięciu tysięcy (!) zdjęć 
wykonanych nie tylko w Polsce, ale także w wielu miastach europejskich. 

Wobec obserwowanego obecnie ogromnego wzrostu zainteresowania tą dzie-
dziną wzornictwa i dizajnu, publikacja „Europejska ceramika architektoniczna...” 
jawi się jako szczególnie istotna. To pionierskie dzieło wypełnia lukę w opraco-
waniach poświęconych historii rzemiosła, obrazuje stan zachowania XIX-wiecz-
nych posadzek i okładzin nie tylko w Krakowie oraz szerzej w dawnej Galicji, lecz 
także na terenie Polski. 

Książka zawiera indeks osób i miejsc, obszerną bibliografię, aneksy i mapy, stąd 
korzystanie z tego ogromnego, liczącego ponad 800 stron (!) zasobu jest znacz-
nie ułatwione. (mobo)

ARCHAELOGIA HISTORICA POLONA, tom 24, Toruń 2016, s.318, wyd. UMK – 
Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

Przed jubileuszowy tom serii archeologii średniowiecza i nowożytności za-
wiera 13 tekstów poświęconych głownie problematyce badań wczesnych 
zamków. Większość dotyczy Kujaw, Ziemi Chełmińskiej i  kwestii wczesnej 
fazy pojawienia się warowni krzyżackich. Kilka artykułów przedstawiają ba-
dacze Polski zachodniej – Śląska i Pomorza, zamków Lubina, Wlenia i Słup-
ska. Opracowania dotyczą wyników badań prowadzonych na konkretnych 
obiektach. Problematykę bardziej syntetyczną znajdziemy w  opracowaniu 
Wojciecha Chudziaka o osadnictwie grodowym na Kujawach. Roli Poznania 
we wczesnym średniowiecz poświęciła swój tekst Hanna Kóčka-Krenz, a pro-
blematyka metodologii badawczej pojawiła się w  artykule Leszka Kajzera, 
otwierającym tom artykule Kajzera, zatytułowanym „Preludium na gród, za-
mek i klasztor. Exemplum Polski centralnej.” Niestety był to ostatni tekst zło-
żony do serii przez nieodżałowanego najwybitniejszego znawcę i badacza 
zamków wczesnośredniowiecznych w Polsce. Kolejna konferencja Centrum 
(piszemy o niej w tym numerze) poświecona była już jego pamięci i referen-
ci skupili się głównie na pierwszej fazie osadnictwa krzyżackiego. Zaprezen-
towane teksty wypełnią 25. Tom „Archaeologii...” (mhk)

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI, Nr 5-6, maj-czerwiec 2017

Dwa (a  właściwie cztery) numery „Spotkań z  zabytkami” z  letniej pory roku 
warto przeczytać nawet, jeśli będzie to lektura „zaległa”, bo odłożona z ”braku 
czasu”. Okładka przedstawia-jąca kościół św. Katarzyny, „na przedpolu” Ursy-
nowa sygnalizuje zeszyt zawierający materiały przygotowujące problematykę 
41.Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie. A więc obszerny i cie-
kawy wywiad z  prof. Małgorzatą Rozbicką, dyrektor Naro-dowego Instytutu 
Dziedzictwa, właśnie na temat słynnej Listy. Kolejny duży materiał to bardzo 
ciekawa publikacja o Tarnowskich Górach, które jak wiadomo po kilku następ-
nych tygodniach znalazły się na Liście jako 15.polski obiekt. Są one mało spo-
pularyzowane, więc tym ważniejsze, że zajęły się nimi „Spotkania”. Duża część 
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STOLICA Nr 10 (2305), październik 2017, s. 66

Polecam „Stolicę”. Nr 10. Październikowy w tym roku, to nr 2305 !!! Czasopi-
smo wychodzące można rzec, od niepamiętnych czasów, ongiś poświęco-
ne odbudowanej Warszawie, wiele lat ciekawe i nie będące propagandową 
gazetą, potem wiele lat polityczne jako ekspozytura pewnego nurtu zwa-
nego „moczarowym”, obecnie zawładnięta przez prawdziwych miłośników 
Warszawy, znających jej historię, przedzierających się przez zakurzone ar-
chiwa, aby ustalić co i  jak było naprawdę przed 50.,100.  lub 150. laty i ob-
serwujących wydarzenia kulturalne wszelkiej maści. Okładkę zdobi obraz 
Wincentego Kasprzyckiego przestawiający Wystawę Sztuk Pięknych w War-
szawie w 1828 r. Obecna „stolica” przypomina nieco „Spotkania z zabytkami”, 
choć jak wiadomo, o oryginalne zabytki nie łatwo w Warszawie. Ale treść jest 
wielce zachwycająca. O stylu biedermeier w związku z wystawą w Muzeum 
Narodowym, o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu i  jego dziełach, o  przedwo-
jennych taksówkach AS (żadna się nie zachowała). O  Powązkach, o  cmen-
tarzu żołnierzy włoskich. Jest też o roku 1968, a więc o słynnych „Dziadach” 
i wypadkach marcowych, ale także o miejscach do obejrzenia, otwartej sta-
łej wystawie w muzeum farmacji, o ogrodach Zamku Królewskiego, a także 
5 felietonów, poruszających. „Stolicę” redaguje Ewa Kielak-Ciemieniewska, 
ale także gromada varsavianistów tej miary co Jarosław Zieliński, Jerzy S. 
Majewski czy Michał Krasucki. (mhk)

dwumiesięcznika poświęcona jest Warszawie. Wywiad z prof. Markiem Budzyń-
skim, głównym projektantem Ursynowa tego ogromnego miasta – dzielnicy. 
Dalej tekst o  okładkowym kościele, przypomnienie Natolina, siedziby Elizy 
Krasińskiej, żony trzeciego wieszcza i zabytki rejestrowe Ursynowa. Po krótkim 
wypadzie na wschód do Czechrynia (tam gdzie Skrzetuski wyważył drzwi sta-
roś-cicem Czaplińskim) „Spotkania” wracają do stolicy, tym razem do zabytków 
ruchomych i  muzeów, wśród nich najsmakowitsze artykuły są o  platerach – 
dziełach Norblina i Wernera.

Jak zwykle wiel wiadomości o muzeach, wystawach, obchodach i nagrodach, 
czyli bardzo staranna kronika tego, co dzieje się w ochronie zabytków.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI, Nr 7-8, lipiec-sierpień 2017

Piękna fotografia kapliczki na drzewie koło Częstochowy otwiera lipcowo-
-sierpniowy zeszyt „Spotkań”, a  w  nim ważny i  interesujący (zwłaszcza dla 
młodszych generacji, wywiad z profesorem Krzysztofem Pawłowskim, które-
mu zawdzięczamy pierwsze, jakże ważne wpisy na Listę Światowego Dziedzic-
twa. Kulisy działań Profesora na forum Komitetu Dziedzictwa podejmowanych 
w czasach bardzo trudnych dla kogoś, kto przyjeżdżał ze świata oddzielonego 
„żelazną kurtyną” sa pouczające także i innym, gdy minęło... 38 lat. Dalej spra-
wozdanie z  41. Sesji Komitetu w  Krakowie i  ciekawy artykuł o Wiśle ilustro-
wany smakowitymi obrazkami zarówno żeglugi wiślanej, jak i  zabytków na 
jej brzegach. Piotrków Trybunalski – siedziba jednego z trzech głównych są-
dów I Rzeczypospolitej jest obiektem zainteresowania reportażu o zabytkach 
miasta. Zamki w Grodnie i w Otmuchowie, a więc z krańców dawnej Polski to 
kolejne ważne teksty. Artykuł o portrecie słynnej księżnej Daisy z Pszczyny, na 
którym konserwatorzy zlokalizowali ulubionego pieska Fienda, zamalowane-
go po latach bukietem kwiatów oraz tychże Hochbergów drewniany pałacyk 
myśliwski w  Promnicach. W  części poświęconej zabytkom ruchomym „pra-
stare” urządzenia gaśnicze strażaków, schowane w muzeum w Mysłowicach 
i oczywiście wiele ciekawych odlewów, malowideł itp. pięknych dzieł sztuki. 
Myślę, że „Spotkania....” mają dobry okres w swojej 40-letniej już historii. (mhk)
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ZAUŁEK POEZJI
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną…

[12 lat temu miała miejsce aukcja dzieł sztuki na odbudowę zabytkowych organów w kościele w Radziejowicach. Organi-
zatorami byli: Fundacja imienia Józefa Chełmońskiego, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach i Parafia p.w. św. Kazimie-
rza Królewicza. Wystawiono na aukcji obrazy i grafiki: Hanny Bakuły, Wiesława Garbolińskiego, Stanisława Kmiecika, Ewy 
Lasek, Józefa Panfila, Tomasza Sętowskiego, Józefa Wilkonia, Xymeny Zaniewskiej-Chwedczuk oraz rzeźbę Mariana Ko-
niecznego. Dzieła i dobrane do nich wiersze różnych poetów złożyły się na katalog wydany przez w/w Fundację, opatrzony 
tytułem przedstawionym wyżej, będącym cytatem z wiersza Jana Lechonia. Wiersze w katalogu do wystawionych dzieł 
wybrał Wojciech Siemion. Niezwykle trafnie. Trzy z nich przedstawiamy poniżej, są bowiem nie tylko piękne, ale i warte 
przypominania. Po to jest Zaułek. Red.]

Hieronim Morsztyn

CNOTA
Cnota gront, fraszka złoto,
Wszystko to ziemia, błoto,
Wszystko to czas rozchwieje,
Cnota się nie zestarzeje.

Bogactwa niejednego
Zagubiły głupiego,
Na cnocie nikt nie traci,
Sam ja Bóg dobrze płaci.

Śmierć nie bierze pieniędzy
Ani folguje nędzy,
Ale jak cie zastanie,
Tak pódź do wójta, panie!

Tu sęk na onym świecie,
Tam się smaku dojecie
W cnocie, bez której siebie
Nikt nie ogląda w niebie.
[w] I w odmianach czasu smak jest. Anto-
logia polskiej poezji baroku. Opr. Jadwi-
ga Sokołowska, Warszawa 1991,PIW

Hieronim Morsztyn znany też 
jako Hieronim (Jarosz) Morsz-
tyn, (ur. 1581, zm. pomiędzy 
1623 a  1645) – polski poeta 
wczesnobarokowy, pisarz 
i tłumacz. Pochodził z rodziny 
szlacheckiej (herbu Leliwa). 
Ojcem Hieronima Morszty-
na był Florian. Matką – dru-
ga żona Floriana – Zuzanna 
Łaska, siostra stryjeczna Ol-
brychta Łaskiego, wojewody 
sieradzkiego. Wychowany 
został przez wuja Samuela Ła-
skiego, sekretarza koronnego. 
Przebywał na dworze woje-
wody Łęczyckiego, w Lublinie 
i  Wilnie. Zmarł przed rokiem 
1645. W  swej poezji Morsz-
tyn sławił życie ziemiańskie 
i dworskie. Zbiór jego wierszy 
Światowa Rozkosz ukazał się 
w  1606. Był bardzo popular-
ny, z  uwagi na piękny język, 
barwność opisu i  bogactwo 
znaczeń. Johann Edelinck, Portet Heronima Morsztyna, przed 1680

Roman Kramsztyk, PortetJana Lechonia, 1919

Jan Lechoń

PYTASZ, CO W MOIM ŻYCIU Z WSZYSTKICH RZECZą GłÓWNą…
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną,
Powiem Ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno.
Jednej się oczu czarnych, drugiej – modrych boję,
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.

Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczna rozkosz ciała.

Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci,
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia –
I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia,
Śmierć chroni od miłości, a miłosć od śmierci.
Przypisane Wacławowi Zyndramowi Kościałkowskiemu
[w] Poezja polska. Antologia tysiąclecia. IBIS
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ZAUŁEK POEZJI
Jan Lechoń, właściwie Leszek Józef Serafinowicz herbu Pobóg (ur. 13 marca 1899 w Warszawie, zm. 8 czerwca 1956 w Nowym 
Jorku) – polski poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, autor dziennika. Urodził się 
w rodzinie o korzeniach tatarskich. W 1916 Lechoń rozpoczął studia z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Współredagował czasopismo „Pro Arte et Studio”. Współzałożyciel kawiarni „Pod Pikadorem” i grupy poetyckiej „Skamander”. Był 
sekretarzem generalnym PEN Clubu. Publikował w „Wiadomościach Literackich”. Debiutował mając 21 lat tomem wierszy Kar-
mazynowy poemat (1920), który przyjęto z entuzjazmem. W latach 1926–1929 redagował pismo satyryczne „Cyrulik Warszawski”. 
W latach 1930–1939 był attaché kulturalnym ambasady polskiej w Paryżu. Po klęsce Francji wyjechał do Brazylii, a później do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał w Nowym Jorku. Brał niezwykle żywy udział w życiu kulturalnym Polonii. W 1956 r. 
popełnił samobójstwo. W 1991 prochy poety pochowano w Laskach w rodzinnym grobie. 

Zbigniew Herbert

ARCHITEKTURA
Nad łukiem lekkim – 
brwią z kamienia

na ściany
niezmąconym czole

w oknach radosnych i otwartych
gdzie twarze zamiast pelargonii

gdzie prostokąty bardzo ścisłe
obok marzącej perspektywy

gdzie ornamentem obudzony
strumień ma cichym polu płaszczyzn

gdzie ruch z bezruchem linia z krzykiem
niepewność drżąca prosta jasność 
ty jesteś tam 
architekturo 
sztuko z fantazji i z kamienia
tam jesteś piękno zamieszkałe 
nad łukiem lekkim
 jak westchnienie 
na ścianie
bladej wysokością 
i w oknie
szybą załzawionym

wygnaniec kształtów oczywistych
głoszę twój taniec nieruchomy

[w:] Wiersze wybrane, Kraków 2004, Wydawnictwo AS

Zbigniew Herbert (ur. 29 października1924 we Lwowie, zm. 
28 czerwca 1998 w Warszawie) – poeta, eseista, dramaturg, 
twórca cyklu poetyckiego „Pan Cogito”; kawaler Orderu Orła 
Białego. Jego książki zostały przetłumaczone na 38 języków. 
Laureat ponad dwudziestu nagród literackich. Był jednym 
z najpoważniejszych pretendentów do  Nagrody Nobla.
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