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20 lat po wielkiej przemianie, najwyższy czas, aby 

przyjrzeć się jaki jest stan dziedzictwa kulturowego

w Polsce i co trzeba zrobić, aby ten stan poprawić. Bo, 

że nie jest w tej dziedzinie dobrze, wiemy od wielu lat. 

Już w 2005 r. na Kongresie Konserwatorów przygoto-

wana została diagnoza, nader krytyczna, oraz wnioski 

i postulaty. Niestety sytuacja, której punktem wyjścia 

stała się nowa ustawa z 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, nie napawa optymizmem,

a kolejne próby oświetlenia przyczyn i warunków 

tego, że system ochrony dziedzictwa wymaga zmian, 

w postaci raportu najwybitniejszych fachowców, 

opracowanego pod redakcją profesora Jacka Purchli 

w 2008 r., nie przyniósł żadnego echa. W tej sytuacji 

PKN ICOMOS na zakończenie trzyletniej kadencji Pre-

zydium zorganizował konferencję pod wysokim patro-

natem Prezydenta RP pt.: System ochrony zabytków

w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje, zwracając 

się w tej kwestii do całego środowiska. Referaty wy-

głoszone na konferencji w dniach 8-9 grudnia 2011 r. 

(ich pełne teksty wydrukowane zostały w publikacji, 

która ukazała się z tej okazji) są zespołem niezwykle 

istotnych i kompetentnych wypowiedzi na temat sy-

tuacji w ochronie zabytków. Kilka najważniejszych, 

OD REDAKCJI
Na co cierpią zabytki? Czy stoimy na rozdrożu ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Polsce? 

SPIS TREŚCI
Od Redakcji   1
Informacje   4
Nagroda im. J. Zachwatowicza   5
Konkurs im. J. Zachwatowicza   9
Walne Zgromadzenie PKN 
ICOMOS   10
Trzyletnia kadencja Prezydium 
PKN ICOMOS - sprawozdania   11
Zgromadzenie Generalne 
ICOMOS   19
O Zgromadzeniu Generalnym  22
Prosto z Paryża   24
Walny Zjazd i 30-lecie SKZ   25
Ogłoszenia   34
Zaułek poezji   38



ujmujących problem syntetycznie, to podsumowanie 

Bogusława Szmygina, będące bardzo wnikliwą ana-

lizą, wieloaspektowe oświetlenie całej problematyki 

Bogumiły Rouby oraz bodaj najistotniejsze, z punktu 

widzenia wniosków, opracowanie sytuacji prawnej 

przygotowane przez Wojciecha Kowalskiego i Katarzy-

nę Zalasińską będziemy chcieli w całości publikować 

także na łamach Biuletynu w 2012 r. 

Na konferencji przedstawiono także wiele istotnych 

i szczegółowych analiz w różnych dziedzinach ochrony 

dziedzictwa kulturowego, aby wymienić tylko referat 

Małgorzaty Gmiter omawiający szczegółowe proble-

my związane ze stosowaniem prawa w ochronie za-

bytków. Aż trzy teksty dotyczyły ochrony zabytków 

archeologicznych (pominiętych w raporcie z 2008 r.). 

Na konferencji przedstawiono najważniejsze dziedziny 

(jak ochrona architektury - Robert Hirsch, Piotr Molski, 

ochrona zabytków przemysłowych - Waldemar Affelt), 

czy po raz pierwszy - jak się wydaje - kompetentne 

omówienie aspektu ekonomicznego ochrony zabyt-

ków - Monika Murzyn-Kupisz. 

Oczywiście problem w tym, czy ta wszechstronna 

i wnikliwa analiza sytuacji trafi do tych, którzy mogą 

w tej sprawie sytuację poprawić. Jak wynikało z wypo-

wiedzi Generalnego Konserwatora Zabytków na kon-

ferencji rzecz nie w środkach finansowych; przycho-

dzą one z różnych źródeł i są nie małe. Problem tkwi 

w „martwym” prawie i jego skomplikowanych proce-

durach, czego efektem są liczne przykłady zagłady za-

bytków w skutek nie efektywnych (choć podejmowa-

nych) działań urzędów konserwatorskich, zaniedbania 

w profilaktyce (jedna dziurawa rynna czyni spustosze-

nia, których naprawa kosztuje miliony złotych), czy po 

prostu nie zrozumienie czym jest ochrona dziedzictwa 

(miast ratowania budowanie „nowych zabytków”). Po-

trzebna jest nie tylko dobra wola organów państwo-

wych, także współdziałanie umiejętne z całym bardzo 

różnorodnym środowiskiem, a przede wszystkim chęć 

całkowicie nowego spojrzenia na kwestie systemu 

ochrony dziedzictwa. Obecna ustawa jest bowiem 

kolejną (na pewno ulepszoną) wersją prawa, którego 

założenia uformowane zostały przed ponad 100-laty. 
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KONFERENCJA PKN ICOMOS

Od lewej: Marek Konopka, redaktor BI, Krzysztof 
Pawłowski, Członek Honorowy Międzynarodowego 
ICOMOS, Maciej Klimczak, minister w Kancelarii 
Prezydenta RP.

Od lewej: Janusz Odrowąż-Pieniążek, dyrektor 
Muzeum Literatury przez ostatnie 40 lat, wieloletni 
redaktor „Muzealnictwa”, Bohdan Rymaszewski, 
laureat nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza, 
Mieczysław Ptaśnik, dyrektor Zarządu Muzeów i 
Ochrony Zabytków w latach 1961-1973.

Przerwa w obradach konferencji.



Obecne zadania w postaci ochrony dziedzictwa nie-

materialnego, archiwalnego, dorobku utrwalonego na 

nieustannie zmieniających się nośnikach, wymagają 

nowej wizji i nowych narzędzi prawnych, tak aby nie 

zgubić dorobku ubezpieczanego dotychczasowymi 

narzędziami prawnymi, a jednocześnie wyjść z nie-

wątpliwego impasu, jakim stała się kolizja przepisów, 

na nowo sformułowanych potrzeb społecznych i obo-

wiązków, jakie mamy wobec przyszłych pokoleń.  (M.K.)

KONFERENCJA PKN ICOMOS

PUBLIKACJE POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOMOS
Wydawnictwa 2011 roku

WYJĄTKOWA 
UNIWERSALNA 
WARTOŚĆ 
A MONITORING 
DÓBR ŚWIATOWEGO 
DZIEDZICTWA

U
rn

es
 S

ta
ve

 C
hu

rc
h,

 W
oo

de
n 

C
hu

rc
he

s 
of

 S
ou

th
er

n 
M

ał
op

ol
sk

a,
   

   
   

   
   

   
   

R
ør

os
 M

in
in

g 
To

w
n,

 C
ra

co
w

’s
 H

is
to

ric
 C

en
tr

e,
 B

ry
gg

en
, H

is
to

ric
 C

en
tr

e 
of

 W
ar

sa
w

Podsumowanie projektu: 

Doskonalenie systemów ochrony i zarządzania dóbr wpisanych 

na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – opracowanie 

deklaracji wyjątkowej uniwersalnej wartości i wskaźników 

monitoringu na podstawie doświadczeń Norwegii i Polski

Publikacja podsumowująca program realizowany we 
współpracy z Norweskim Komitetem Narodowym 
ICOMOS oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Publikacja na temat ochrony zabytków w Polsce, 
zawierająca wystąpienia zaprezentowane w czasie 
konferencji pt.: System ochrony zabytków w Polsce - 
analiza, diagnoza, propozycje.
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23 października w Lublinie zmarł Józef Szy-

mański, l. 80, profesor historii (KUL, UMCS, UW)wy-

bitny mediewista, znawca nauk pomocniczych histo-

rii, autor podręcznika do nauk pomocniczych historii 

(1968, 2001) i kilku fundamentalnych prac poświęco-

nych heraldyce.

23 października zmarł w Łodzi Andrzej Abra-

mowicz, l. 85, em. profesor archeologii w Instytucie 

Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, czło-

nek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, wybitny 

badacz kultury średniowiecza Polski i Francji, historyk 

archeologii Polski i Europy, autor ponad 20 książek, 

w tym podstawowych publikacji o historii archeologii 

w Polsce.

17 listopada w Krakowie odbył się XVII Walny 

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Kon-

serwatorów Zabytków i obchody 30-lecia tej organiza-

cji. Nowym prezesem SKZ został prof. dr hab. Andrzej 

Kadłuczka.

17 – 19 listopada w Krakowie odbyła się Mię-

dzynarodowa Konferencja KARTA KRAKOWSKA 2000 - 

10 lat później.

19 listopada zmarł w Krakowie profesor Kazi-

mierz Bielenin, l. 88, historyk sztuki i archeolog, wielo-

letni wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Kra-

kowie. Odkrywca i wieloletni badacz kilkuset stanowisk 

starożytnego hutnictwa z okresu rzymskiego w Górach 

Świętokrzyskich, inicjator i organizator tzw. „dymarek 

świętokrzyskich”, od lat 60 jednej z najbardziej znanych 

imprez rekonstruujących wytop żelaza  metodą staro-

żytnych hutników.

20 listopada zmarła Ewa Gieysztor, członek PKN 

ICOMOS, córka profesora Aleksandra Gieysztora.

20 listopada zmarł w Warszawie w 93 r. życia 

Olgierd Budrewicz, uczestnik Powstania Warszaw-

skiego, wybitny dziennikarz i podróżnik, varsavianista, 

autor kilkudziesięciu książek o Warszawie, jej zabytkach 

i dziedzictwie kulturowym.

27 listopada – 2 grudnia w Paryżu odbyło 

się XVII Zgromadzenie Generalne ICOMOS. 

8 – 9 grudnia w Warszawie odbyła się Konferen-

cja PKN ICOMOS pod patronatem Prezydenta RP Sys-

tem ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, 

propozycje.

9 grudnia w Warszawie odbyło się Walne Zgro-

madzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PKN ICOMOS. 

Prezesem wybrany został ponownie dr hab. Bogusław 

Szmygin, prof. PL.

13 grudnia odbyły się uroczystości poświęcone 

10-leciu utworzenia przez Prezydenta Warszawy urzę-

du Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy (temu 

tematowi poświęcimy więcej miejsca w pierwszym 

numerze biuletynu w 2012 r.). Ewa Nekanda-Trepka, 

sprawująca ten urząd od początku, została odznaczo-

na przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.

Informacje ICOMOS-u o Zgromadzeniu Generalnym.
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PROFESOR BOHDAN RYMASZEWSKI LAUREATEM
Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Polskiego Komitetu Narodowego 
ICOMOS im. profesora Jana Zachwatowicza 

Nagrodę im. profesora Jana Zachwatowicza przyzna-

waną przez Generalnego Konserwatora Zabytków 

i Polski Komitet Narodowy ICOMOS otrzymał w 2011 r. 

Bohdan Rymaszewski, konserwator zabytków, znawca 

doktryny ochrony dziedzictwa, muzealnik, konserwa-

torowi miasta, wieloletni dyrektor Zarządu Muzeów 

i Ochrony Zabytków, generalny konserwator zabytków, 

autor wielu prac poświęconych ochronie zabytków 

i profesor kilku wyższych uczelni. 

INFORMACJE

Profesor Bohdan Rymaszewski, laureat nagrody im. 
profesora Jana Zachwatowicza w 2011 r.Profesor Bohdan Rymaszewski z wnuczką.

Przygotowanie laudacji trafnie charakteryzującej i go-

-dnie czczącej plon, trwającej już ponad pół wieku 

działalności, profesora Bohdana Rymaszewskiego, stało 

się dla mnie trudnym wyzwaniem. Podejmuję je pełen 

obaw, czy będę w stanie sprostać mu w stopniu bodaj 

zadowalającym. Nasz dzisiejszy laureat urodził się w 

roku 1935 w Wilnie, i tam spędził pierwsze lata swego 

dzieciństwa. Niebawem jednak wdarła się w nie brutal-

nie wojna. Strata ojca, zamordowanego w Charkowie 

kapitana służb medycznych Wojska Polskiego, trudy 

i zagrożenia okupacyjnej codzienności, wreszcie zaś 

powojenna tułaczka, położyły się głębokim cieniem 

na jego latach chłopięcych. Przeniosła go ona znad 

Wilii do Inowrocławia, stamtąd zaś do nadwiślańskie-

go Torunia. Tutaj podjął on studia konserwatorskie na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który był wówczas 

przystanią dla sporej grupy wileńskiej młodzieży i pro-

fesury. Młody Rymaszewski odnalazł więc tutaj nie tylko 

cząstkę atmosfery swych rodzinnych stron, ale co waż-

niejsze, zyskał okazję do zetknięcia się z przedstawicie-

lami przedwojennego środowiska konserwatorskiego 

– by wymienić tylko profesorów Jerzego Remera, Ste-

fana Narębskiego i Leonarda Torwirta. To oni przekazali 

mu nie tylko swoją wiedzę ale także zawodowy etos, 

Marian Arszyński
LAUDACJA DLA LAUREATA 
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Jako wyróżniający się absolwent Bohdan Rymaszewski 

zarekomendowany został przez nich w roku 1957 na 

stanowisko miejskiego konserwatora zabytków w To-

runiu. 

Rzucony od razu na tak głęboką wodę nie zawiódł 

jednak pokładanych w nim nadziei. Przede wszystkim 

stworzył, w zasadzie od podstaw, strukturę organiza-

cyjną tej placówki i jednocześnie podjął najpilniejsze 

prace w niezniszczonym wprawdzie przez wojnę, ale 

bardzo zaniedbanym, a w dodatku pod względem 

konserwatorskim nierozpoznanym mieście. Ze wzglę-

dów czasowych wymienić tu mogę tylko kilka obiek-

tów które stały się wówczas przedmiotem jego troski. 

A więc przede wszystkim staromiejski ratusz, który 

po wzmocnieniu struktury i częściowym odtworze-

niu dawnego układu funkcjonalno-przestrzennego, 

zaadaptowany został do celów muzealnych. Prace 

o podobnym, acz nieco węższym zakresie, podjęte 

zostały także w klasycystycznym arsenale. Wspomnieć 

też trzeba o zamku krzyżackim, którego pozostało-

ści wydobyte zostały po pięciu wiekach spod grubej 

warstwy gruzów i przystosowane do funkcji ekspozy-

cyjnych. Prócz urządzenia służących im pomieszczeń, 

zainstalowano wówczas także  pierwszy chyba w kra-

ju pokaz typu „światło-dźwięk”. Nie można też pomi-

nąć nadbrzeża wiślanego, najważniejszego elementu 

historycznej panoramy miasta, które po wszczętych 

przez Bohdana Rymaszewskiego pracach stało się dużą 

atrakcją turystyczną. Na szczególną uwagę i uznanie 

zasługują jednak przede wszystkim szeroko zakrojone 

inicjatywy młodego konserwatora ukierunkowane na 

konserwację szczególnie w Toruniu licznych i zabyt-

kowo cennych domów mieszczańskich. Obiektywna 

ocena ciężaru gatunkowego tych działań wymaga 

w tym miejscu przypomnienia, że problematyka kon-

serwatorska domów nie była wówczas dokładniej 

wyartykułowana – zwłaszcza w odniesieniu do ukła-

dów funkcjonalno przestrzennych ich wnętrz. W celu 

uniknięcia błędów Bohdan Rymaszewski podjął więc 

w 1963 roku celną decyzję zorganizowania ogólno-

polskiej sesji naukowej poświeconej tej problematyce.  

W świetle jej wyników, ocenionych bardzo wysoko 

przez profesora Jana Zachwatowicza, dom mieszczań-

ski ukazany został po raz pierwszy tak dokładnie jako 

dzieło architektury o specyficznych a dotąd często 

niedostrzeganych wartościach zabytkowych. W tym 

sensie sesja ta spowodowała więc przełom w postrze-

ganiu domu mieszczańskiego jako przedmiotu działań 

konserwatorskich. Jej wyniki, niezależnie od ich ogól-

nokrajowego rezonansu, zyskały duże znaczenie lo-

kalne. Usprawniły bowiem realizację przygotowanego 

z inicjatywy Bohdana Rymaszewskiego i wdrażanego 

z jego udziałem, długofalowego projektu rewaloryza-

cji całych kwartałów mieszkalnej zabudowy toruńskiej 

starówki. Domy posiadające szczególne wartości za-

bytkowe – jak np. dom rodzinny Kopernika czy Dom 

pod Gwiazdą – miały być oczywiście poddane szerzej 

zaprogramowanym zabiegom. Problematyka domów 

mieszczańskich zyskała odtąd na stałe uprzywilejowa-

na pozycję w planach pracy toruńskich konserwato-

rów. Dzięki tym działaniom, idącym naturalnie w parze 

z pracami prowadzonymi przy innych zabytkach, nie 

tylko architektury, ale również malarstwa czy rzeź-

by – by wymienić tylko konserwację toruńskiej Pięk-

nej Madonny – podniosła się znacząco ranga Torunia 

jako ośrodka sztuki. W ten sposób położone zostały 

pierwsze podwaliny pod uzasadnienie późniejszego 

wniosku o wpisanie Torunia na Listę Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO. Imponujące wyniki tej działalności 

nie uszły uwadze czołowych przedstawicieli środowi-

ska konserwatorskiego. Wyrazem tego stało się m. in. 

włączenie Bohdana Rymaszewskiego w skład polskiej 

delegacji udającej się w roku 1964 do Wenecji na Mię-

dzynarodowy Kongres Architektów i Konserwatorów, 

upamiętniony uchwaleniem Karty Weneckiej. Rok 

później znalazł on się również w gronie polskich kon-

serwatorów uczestniczących w odbywanym w War-

szawie i Krakowie kongresie założycielskim ICOMOS-u 

(w 1965r.).

W tym momencie wszystko wskazywało na to, że roz-

wój kariery zawodowej Bohdana Rymaszewskiego 

postępować będzie prostolinijnie po coraz wyższych 

szczeblach struktur organizacyjnych państwowych 

służb konserwatorskich. Jednak u progu lat siedem-

dziesiątych, los pisać zaczął dla niego nieco inny scena-

riusz. Jego realizacja stać się miała krótkim wprawdzie, 

INFORMACJE
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ale znaczącym interludium w przebiegu tej karie-

ry. Otóż na rok 1973 przypadała pięćsetna rocznica 

urodzin Mikołaja Kopernika, którą najwyższe władze 

państwowe postanowiły bardzo uroczyście uczcić. 

Miejscem inauguracji tych uroczystości, powiązanych 

z światowymi kongresami naukowymi, stać się miał 

Toruń. Realizację znacznej części nie sprecyzowane-

go jeszcze programu naukowego i kulturalnego tych 

obchodów postanowiono powierzyć toruńskiemu 

muzeum. Decyzją tą postawiono je przed trudnym 

zadaniem; tym trudniejszym, że na emeryturę odcho-

dził właśnie jego dyrektor, profesor Jerzy Remer, zaś 

data obchodów zbliżała się w niepokojącym tempie. 

Za człowieka, który w tych warunkach uchronić mógł 

realizację wspomnianego programu przed niepowo-

dzeniem uznano Bohdana Rymaszewskiego. I rze-

czywiście - po objęciu w kwietniu 1971 roku dyrekcji 

zdołał on, wraz z zespołem, przygotować szczegółowy 

i bardzo ambitny program okolicznościowych imprez 

muzealnych. Przewidywał on zorganizowanie wielkiej 

wystawy poświęconej sztuce i kulturze Europy Środko-

wej w czasach Kopernika, nieco skromniejszej wysta-

wy kultury i sztuki na obszarze jego „małej ojczyzny”, 

czyli ziemi chełmińskiej, nadto zaś ukończenie prac 

konserwatorskich i urządzenie biograficznych wystaw 

w domu jego urodzin i przylegającej doń kamienicy. 

Rychło ruszyły też prace nad realizacją tego programu. 

W ramach pierwszego z zaplanowanych przedsię-

wzięć, okrzykniętego później w mediach „wystawą ja-

kiej jeszcze nie było”, zaprezentowano przeszło 220 wy-

sokiej klasy obiektów wypożyczonych z kilkudziesięciu 

instytucji – w tym ośmiu zagranicznych. Dziś trudno so-

bie już wyobrazić skalę trudności jakie w ówczesnych 

warunkach pokonać musiała dyrekcja by doprowadzić 

do pozytywnego finału nie tylko pertraktacje w spra-

wie wspomnianych wypożyczeń, ale również starania 

w sprawie zakupu zagranicą urządzeń zapewniających 

bezpieczeństwo oraz odpowiedni mikroklimat i oświe-

tlenie w salach wystawowych. Od zagwarantowania 

takich warunków właściciele eksponatów uzależniali 

bowiem zgodę na ich użyczenie.

O ile przygotowanie drugiej z wymienionych wystaw 

wymagało znacznie mniej zachodu, o tyle realizacja 

trzeciego punku planu było zadaniem bardzo trudnym. 

Jego wykonanie wymagało bowiem zaprogramowa-

nia, a następnie koordynacji nie tylko prac budowla-

no- konserwatorskich we wspomnianych domach, ale 

także wystawienniczych. Dochodziły do tego jeszcze 

skomplikowane działania mające na celu stworzenia 

koncepcji scenariusza i techniczno-plastycznej struktu-

ry pokazu, który wówczas nie miał chyba odpowied-

nika w kraju. Był to wspomagany elektronicznie seans 

audiowizualny przestawiający na tle plastycznej ma-

kiety Torunia jego średniowieczne dzieje i architekto-

niczno – urbanistyczny kształt. Wprawdzie Rymaszew-

ski nie uczestniczył już bezpośrednio w ostatniej fazie 

realizacji tych przedsięwzięć, gdyż w sierpniu 1972 

roku powołany został na stanowisko dyrektora Zarządu 

Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury 

i Sztuki. Jednak prace kontynuowane były w Toruniu 

nadal wedle przygotowanego przez niego programu. 

Wspierał je także nadal swoją radą oraz działaniami ja-

kie mógł podejmować zgodnie z kompetencjami swe-

go nowego stanowiska służbowego. Dzięki pomyślnej 

realizacji wspomnianego programu, rozpoczęte 18 

lutego 1973 roku uroczystości jubileuszowe, zyskały 

oprawę godną ich międzynarodowej rangi. Upoważ-

nia to, jak sądzę, do uznania wkładu jaki wniósł do ich 

uświetnienia Bohdan Rymaszewski, za kolejny suk-

ces w jego karierze, zwłaszcza że osiągnięty on został 

w trakcie kończenia pod kierunkiem profesora Lorent-

za rozprawy doktorskiej obronionej w 1972 roku na 

Uniwersytecie Warszawskim.

Powołanie Bohdana Rymaszewskiego do Ministerstwa 

na stanowisko, któremu zresztą w czasie jego pracy 

zmieniano kilkakrotnie nazwę i zakres kompetencji, 

uznać należy niewątpliwie za kolejny dowód uznania 

dla jego kwalifikacji – zwłaszcza, że nie posiadał on 

nieodzownej wówczas podpórki w postaci odpowied-

niej legitymacji partyjnej. Nominacja ta postawiła go 

wobec nowych wyzwań. Nie sposób tu wspominać o 

doraźnych działaniach dotyczących spraw bieżących. 

Spośród jego dokonań o bardziej fundamentalnym 

znaczeniu wymienić tu należy zwłaszcza Raport o sta-

nie ochrony zabytków, Raport o stanie muzealnictwa, 

koncepcję reorganizacji służb konserwatorskich po 

INFORMACJE
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utworzeniu 49 województw, oraz projekt nowelizacji 

ustawy o ochronie zabytków. Niestety z różnych po-

wodów część tych prac nie przyniosła zamierzonych 

efektów.

W latach osiemdziesiątych Bohdan Rymaszewski prze-

szedł do pracy na innych stanowiskach powiązanych 

jednak w znacznej mierze z problematyką konser-

watorską. Najpierw w Radzie Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa, następnie zaś w Zespole Ekspertów 

Międzyresortowej Komisji do spraw Miast i Zespołów 

Staromiejskich nadawał działaniom tych instytucji 

przebieg zgodny z zasadami ochrony i konserwacji 

zabytków. Równocześnie jednak coraz więcej uwagi 

poświęcał pracy naukowej, co zaowocowało w roku 

1989 habilitacją uzyskaną na uniwersytecie toruńskim. 

Równocześnie stawał się on coraz bardziej poszuki-

wanym wykładowcą akademickim – zwłaszcza po 

uzyskaniu w roku 1999 tytułu profesora. Przesądziło 

to chyba ostatecznie jego decyzję o poświęceniu się 

wyłącznie karierze akademickiej. Odtąd pracował on 

na wielu uczelniach kształcących konserwatorów lub 

architektów – m. in. na UMK w Toruniu. Politechnice 

Białostockiej, ostatnio zaś Politechnice Świętokrzyskiej 

w Kielcach. Uprawiana od początku pracy zawodowej 

twórczość naukowa, ukierunkowana przede wszystkim 

na problemy historii i teorii konserwatorstwa i muzeal-

nictwa, nabrała jeszcze większego rozmachu. W sumie 

zaowocowała – jak dotąd – niemal dwustu artykułami 

oraz siedemnastoma książkami. 

Mimo iż praca na kolejnych stanowiskach była niezwy-

kle absorbująca, Bohdan Rymaszewski znajdował jesz-

cze czas na działalność społeczną - m. in. na rzecz Pań-

stwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie działał 

w ramach komisji konserwatorskiej Międzynarodowej 

Rady tego muzeum. Działał aktywnie również w Sto-

warzyszenia Konserwatorów Zabytków pełniąc w nim 

funkcję prezesa Zarządu Głównego.

Szanowni Państwo, nawet tak przelotne spojrzenie 

przez pryzmat przedstawionych powyżej faktów na 

dotychczasowy dorobek Bohdana Rymaszewskiego 

nie pozostawia chyba żadnej wątpliwości, że zasłużył 

się on dobrze dla polskich zabytków i polskiego kon-

serwatorstwa. W ramach swej praktyki konserwator-

skiej uratował i efektownie wyeksponował wartości 

zabytkowe wielu obiektów, przyczynił się znacząco do 

usprawnienia struktur służb konserwatorskich, swoją 

twórczością wzbogacił istotnie naukowe podstawy 

konserwatorstwa, a działalnością dydaktyczną pod-

niósł poziom wiedzy fachowej organizatorów, projek-

tantów i wykonawców prac konserwatorskich. Cieszyć 

się należy, że zasługi te dostrzegło jury nagrody im. 

profesora Zachwatowicza. 

Szanowny Profesorze, a mój drogi Przyjacielu – gratulu-

ję Ci najserdeczniej tego wysokiego wyróżnienia, życzę 

zdrowia i wielu jeszcze sukcesów w służbie dla naszych 

zabytków. „Ad multos annos” dostojny dzisiejszy laure-

acie. 

Kończąc, dziękuję czcigodnemu audytorium za uwagę, 

a szanownym organizatorom dzisiejszej uroczystości 

za powierzenie mi zaszczytnego zadania wygłoszenia 

tej laudacji.

INFORMACJE

Dotychczasowi laureaci nagrody im. profesora 
Jana Zachwatowicza przyznawanej za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego:

2000 – Jacek Cydzik
2001 – Olga Płamienicka (Ukraina), Jerzy Żurawski
2002 – Hanna Szwankowska, Jonas Glemża (Litwa)
2003 – Maria i Kazimierz Piechotkowie, Borys Woźniacki 
(Ukraina)
2004 – Olgierd Czerner, Iwan Kosenko (Białoruś)
2006 – Maria Brykowska, Edmund Małachowicz
2008 – Zygmunt Świechowski, Liliana Onyszczenko-Szwec 
(Ukraina)
2009 – Marian Arszyński, Jan Tajchman, Michael Petzet 
(Niemcy)
2010 – Andrzej Tomaszewski
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INFORMACJE

Danuta Kłosek-Kozłowska
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PKN ICOMOS 
im. profesora Jana Zachwatowicza 

Na doroczny międzynarodowy konkurs PKN ICOMOS 

im. profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace 

dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące 

problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego i kra-

jobrazu w roku 2011 wpłynęło 25 prac: 1 z zagranicy, 

pozostałe z siedmiu uczelni polskich. Fundatorami na-

grody są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i An-

drzej Wajda. Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2011 

roku Jury przyznało:

nagrodę główną

1  praca nr 5: pani mgr inż. arch. Joanny Pętkowskiej, 

pt: Trakt Królewski. Koncepcja zagospodarowania 

jego południowej części: od Belwederu do Wilano-

wa, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 

promotor: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki, recen-

zent: dr inż. arch. Janusz Stępkowski;

wyróżnienia 

1  praca nr 9: mgr inż. Ewa Sowula, pt.: Rewitalizacja 

Młyna Sułkowice we Wrocławiu, Instytut Archi-

tektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu, promotor: dr inż. arch. Renata Gu-

bańska, recenzent: mgr inż arch. Maria Sarnik-Ko-

nieczna;

2  praca nr 11: mgr inż. Łukasz Przybylak, pt.: Specy-

fika kształtowania XIX-wiecznych założeń rezyden-

cjonalnych na Śląsku, Wydział Ogrodnictwa i Archi-

tektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, promotor: 

dr inż. Anna Majdecka-Strzeżek, recenzent: prof. zw. 

dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz;

3  praca nr 14: mgr inż. arch. Katarzyna Kot, pt.:  Kon-

cepcja zagospodarowania rejonu dawnego Dwor-

ca Warszawa Główna jako przykład rewitalizacji 

zdegradowanych terenów pokolejowych, Wydział 

Architektury Politechniki Warszawskiej, promotor: 

prof. dr hab. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska, recen-

zent: prof. zw. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz. 

Od lewej: Prof. D. Kłosek-Kozłowska, przewodnicząca jury konkursu, laureaci nagród studenckich, K. Zachwatowicz-
Wajda, prof. B.Szmygin.
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Marek Konopka
WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PKN ICOMOS
Walne Zgromadzenie odbyło sie w dniu 9 grudnia 2011 r. w Arkadach Kubickiego 
na Zamku Królewskim w Warszawie. Spotkanie poprzedziła konferencja 
poświęcona sytuacji w ochronie dziedzictwa kulturowego w Polsce. Zaszczycili ją 
obecnością Maciej Klimczak, Minister w Kancelarii Prezydenta RP oraz Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator 
Zabytków, Piotr Żuchowski. 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Pol-

skiego Komitetu Narodowego ICOMOS tradycyjnie od-

było się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim 

w Warszawie. Prezes Komitetu serdecznie dziękował 

profesorowi Andrzejowi Rottermundowi, dyrektorowi 

Zamku Królewskiego za goszczenie dorocznego spo-

tkania członków Komitetu w salach zamkowych. Dzię-

kował też konserwatorowi m.st. Warszawy pani Ewie 

Nekandzie-Trepce za wsparcie udzielone konferencji, 

z której wystąpienia ukazały się w publikacji przygoto-

wanej wraz z Politechniką Lubelską. Nawiązując do tra-

dycji poprzednich kadencji, Zgromadzenie poprzedziła 

konferencja poświęcona sytuacji w ochronie dziedzic-

twa kulturowego. Diagnoza, jakże potrzebna, przedsta-

wiła krytyczną i niestety pesymistyczną ocenę sytuacji 

w tym zakresie. 

Sprawozdanie z prac Komitetu w latach 2009-2011, 

a szczególnie z działalności w ostatnim roku przed-

stawił ustępujący prezes PKN ICOMOS - profesor Bo-

gusław Szmygin. Następnie  sprawozdanie z sytuacji 

finansów Komitetu zdała skarbnik - Barbara Werner. 

Ocenę (pozytywną) działania Prezydium w okresie 

trzech lat przedstawił w obszernym wystąpieniu prze-

wodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Tadeusz Rudkow-

ski. Sąd Koleżeński nie otrzymał żadnego wniosku, co 

do ewentualności wszczęcia działań należących do 

jego kompetencji.

Zwięzłe sprawozdania z prac Komisji Naukowych przed-

stawili: profesor Ewa Łużyniecka (Komisja Architektury 

Sakralnej), profesor Jadwiga Łukaszewicz (Komisja Ka-

mienia), doktor Cezary Głuszek (Komisja Militarna). 

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani podjęli uchwałę 

o udzieleniu absolutorium ustępującemu Prezydium.

Walne Zgromadzenie rozpatrzyło także wniosek Prezy-

dium PKN ICOMOS o nadanie Członkostwa Honorowe-

go doktorowi Tadeuszowi Rudkowskiemu, nestorowi 

Komitetu. Wniosek przyjęty został jednomyślnie. Wal-

ne Zgromadzenie przyjęło również uchwałę zapro-

ponowaną przez Marka Konopkę w sprawie udziału 

w pracach Prezydium byłych prezesów PKN ICOMOS. 

Uchwała ma podstawę w pkt.10 statutu międzynaro-

dowego ICOMOS. W przypadku polskiego Komitetu 

sprawa dotyczy profesorów Olgierda Czernera i Krzysz-

tofa Pawłowskiego, wymaga to jednak korekty statutu. 

Dalsze kroki w tej sprawie, dzięki uchwale, podejmie 

Prezydium rozpoczynającej się kadencji.

Wyniki wyborów 

władz PKN ICOMOS na kadencję 2012-2014 

Zgodnie ze statutem przyjętym w 1996 r. uchwałą 

Prezydium PKN ICOMOS wybory do władz Komitetu 

odbywają się co trzy lata. Osobno, najpierw wybiera-

ny jest prezes, a następnie 10-osobowe Prezydium. 

Kandydaci na funkcję prezesa mogą być zgłaszani na 

miesiąc przed terminem Walnego Zebrania; kandydat 

powinien wyrazić pisemną zgodę i przedstawić pro-

pozycję programu, który należy przedstawić członkom 

Komitetu. 

Jedynym kandydatem na prezesa, wybranym po-

nownie na kolejną kadencję, był Bogusław Szmygin. 

Uprawnionych do głosowania było 194 osób. Obec-

nych na Walnym Zgromadzeniu było 84 członków PKN. 

WALNE ZGROMADZENIE  PKN ICOMOS 
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Bogusław Szmygin
TRZYLETNIA KADENCJA PREZYDIUM PKN ICOMOS 2009-2011
Wystąpienie Prezesa Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS na Walnym 
Zgromadzeniu w dniu 9 grudnia 2011 r.

Głosowało 79 osób. Za wyborem Bogusława Szmygina 

na prezesa oddano 76 głosów, 2 osoby wstrzymały się, 

1 była przeciw. 

W wyborach do Prezydium zgłoszono 13 kandydatów, 

na 9 miejsc (poza prezesem) zgodnie ze statutem. Pre-

zes PKN ICOMOS zgłosił kandydatury Marka Konopki 

i Piotra Molskiego. Pozostali kandydaci zgłaszani byli 

indywidualnie przez uczestników Zgromadzenia. Na-

zwiska członków nowego Prezydium w kadencji 2011-

2014 wyróżniono pogrubieniem. Prezydium ukonsty-

tuuje się 4 stycznia 2012 r. 

Do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zgłoszono 

tylko tylu kandydatów, ile było miejsc w komisjach. Zo-

stali wybrani jednogłośnie. 

W wyniku wyborów kandydaci do Prezydium uzyskali 

głosy według kolejności:

1  Marek Konopka – 66 głosów; 

2  Piotr Molski – 64 głosy; 

3  Jan Janczykowski – 59 głosów; 

4  Ewa Łużyniecka – 59 głosów; 

5  Barbara Werner – 51 głosów; 

6  Katarzyna Zalasińska – 47 głosów;

7  Jadwiga Łukaszewicz – 46 głosów;

8  Ewa Święcka – 46 głosów; 

9  Robert Hirsch – 40 głosów; 

10  Danuta Kłosek-Kozłowska – 33 głosy; 

11  Jakub Lewicki – 30 głosów; 

12  Grzegorz Bukal – 27 głosów;

13  Romana Cielątkowska – 27 głosów.

Nowy skład Komisji Rewizyjnej:

Piotr Dobosz, Tadeusz Rudkowski, Janusz Rymsza.

Nowy skład Sądu Koleżeńskiego:

Maria Brykowska, Cezary Głuszek, Władysław Za-

lewski.

WALNE ZGROMADZENIE PKN ICOMOS

Zanim przedstawię sprawozdanie z ostatniego roku 

działalności i całej 3-letniej kadencji proszę pozwolić, 

że wspomnę pamięć naszych kolegów, którzy odeszli 

w ostatnich trzech latach. Odeszły osoby bardzo waż-

ne i wielce zasłużone dla naszej organizacji. 

Szanowni Państwo!

Charakter naszego zebrania sprawia, że przedstawię 

działalność w 2011 r. jednocześnie z podsumowaniem 

trzyletniej kadencji Prezydium. Pracowaliśmy w nastę-

pującym zespole osób: 

– 4 wiceprezesów: prof. Ewa Łużyniecka, prof. Andrzej 

Tomaszewski, prof. Krzysztof Pawłowski i mgr Marek 

Konopka; 

Członkowie zmarli w latach 2009-2011
1. Pan mgr inż. arch. Jacek CYDZIK, zmarł w listopadzie 2009 r.

2. Pan prof. dr Henryk JAWOROWSKI, zmarł w 2009 r.

3. Pani mgr Aleksandra ŻARYN, zmarła w marcu 2010 r.

4. Pan Andrzej PRZEWOŹNIK, zmarł w kwietniu 2010 r.

5. Pan prof. dr Andrzej TOMASZEWSKI, zmarł w październiku 

2010 r.

6. Pan prof. dr Stanisław MEDEKSZA, zmarł w październiku 

2011 r.

7. Pan prof. Mirosław PRZYŁĘCKI, zmarł w listopadzie 2011 r.

8. Pani Ewa GIEYSZTOR, zmarła w listopadzie 2011 r.
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– funkcję Sekretarza Generalnego pełnił prof. Piotr Mol-

ski, 

– Skarbnika: mgr Barbara Werner,   

– członkami Prezydium byli: prof. Danuta Kłosek-Ko-

złowska, dr Ewa Święcka i dr Marcin Gawlicki. 

Sekretariat mieścił się na Wydziale Architektury Poli-

techniki Warszawskiej. Korzystamy z uprzejmości Wy-

działu i cierpliwości pracowników, naszych kolegów, 

i dziękuję im za to. 

Ilu nas jest w Komitecie?

Komitet na koniec roku 2011 liczył 194 członków, 

w tym członkowie zwyczajni: 177, członkowie ho-

norowi: 13, członkowie instytucjonalni: 4 . W sumie 

w kadencji przyjęliśmy 21 osób – nowych członków. 

W ostatnim roku przyjęliśmy do Komitetu następujące 

osoby: Adrianę Cieślak, Łukasza Woźniaka, Beatę Ko-

nieczniak, prof. Wojciecha Podstolskiego, prof. Roberta 

Berełkowskiego, Barbarę Jezierską, Macieja Walczaka, 

Annę Czerwińską, Zdzisława Żaka, Irenę Niedźwiecką-

-Filipek, Aleksandra Piwka. 

Serdecznie witam nowych członków w naszej orga-

nizacji! Będziemy ich prosić o napisanie krótkich not 

biograficznych, które będziemy publikować w naszym 

biuletynie. Chodzi o nawiązanie współpracy.

Składki i finanse

Od początku kadencji przyjęliśmy założenie, aby ry-

gorystycznie egzekwować płacenie składek. Obecnie 

nie mamy zaległości – wszyscy solidarnie te skład-

ki płacimy (46 osób – płaci tzw. składki emeryckie).  

W niektórych przypadkach natomiast podjęliśmy 

decyzję o ustaniu członkostwa w naszej organizacji 

w związku z wieloletnim niepłaceniem składek – w su-

mie w kadencji w stosunku do 20 osób po wyczerpaniu 

wszystkich możliwości monitowania (w 2010 – 6 osób). 

Uznaliśmy takie działanie za konieczne, aby uszanować 

zaangażowanie tych kolegów, którzy składki zapłacili 

w obowiązującym terminie. 

Nasze zobowiązania wobec centrali w Paryżu uregulo-

waliśmy w terminie – 4020 euro za rok 2011. Jesteśmy 

przywoływani za przykład dla innych komitetów. To 

pozwala nam otrzymywać nasze legitymacje w termi-

nie.

Mogę powiedzieć, że sytuacja nigdy nie była tak dobra, 

jak obecnie. Dzięki pewnym dodatkowym dotacjom 

mamy na koncie ok. 50 tysięcy złotych. Dlatego też, 

mimo podwyżki składki do wysokości 40 Euro będę 

proponował, by w najbliższym roku nie podnosić ich 

do tej wysokości w naszym Komitecie, chociaż będzie-

my wpłacali taką wyższą składkę do centrali w Paryżu.

Jak pracowaliśmy?

Na początku kadencji przyjęliśmy cykl 5 spotkań nasze-

go prezydium rocznie. Cykl ten po prostu uwzględnia 

przerwę wakacyjną. Po doświadczeniach trzech lat 

można stwierdzić, że ta częstotliwość spotkań pozwa-

la zarówno zareagować na problemy, jak i zaplanować 

nowe działania. Natomiast z Sekretarzem Generalnym 

prof. Piotrem Molskim i Markiem Konopką, który odpo-

wiada za Biuletyn informacyjny jesteśmy praktycznie 

w codziennym kontakcie, przez cały rok. Bardzo im 

dziękuję, przede wszystkim dzięki ich pracy nasza or-

ganizacja działa.

Założenia

Głównym celem, przyjętym w naszej kadencji było 

utrzymanie prestiżu i pozycji PKN ICOMOS. Nie za-

bieramy głosu w sprawach szczegółowych i nie staje-

my się w ten sposób stroną nawet ważnych, ale jed-

nostkowych sporów czy konfliktów. Natomiast cały 

czas przypominamy o pryncypiach naszej dyscypliny 

i domagamy się najwyższej jakości polskiego systemu 

ochrony zabytków. Nikt z nas osobno nie wypowiada 

się w imieniu ICOMOS-u. Prawo do wypowiadania się 

w imieniu całego polskiego ICOMOS-u ma tylko to 

zgromadzenie. 

Szanowni Państwo!

Polski Komitet Narodowy ICOMOS jest pozarządową 

organizacją społeczną, bez zewnętrznych źródeł finan-

sowania. Wszyscy nasi członkowie są bardzo zajętymi 

specjalistami. Ze skojarzenia tych faktów wynikają me-

tody pracy. Skupiliśmy się na dostarczeniu informacji 
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co się dzieje w środowisku, wymianie tych informacji i 

tworzenie płaszczyzn działania, wokół tematów i pro-

blemów. 

1  Realizacji pierwszego zadnia, czyli wymianie infor-

macji, służyło utworzenie Biuletynu informacyjne-

go, nasza strona internetowa i publikacje. 

2  Realizacji drugiego zadania, czyli stworzenie płasz-

czyzny dla opracowywania ważnych dla środowiska 

problemów i tematów, służą konferencje, publika-

cje i programy badawcze.

Te formy działania jest w stanie wdrożyć kilka osób, któ-

re zdecydowały się w tej kadencji poświęcić ICOMOS-

-owi swój czas. Z realizacji tych dwóch zadań chciał-

bym zdać Państwu relację. 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA 

Biuletyn informacyjny

Wydajemy regularnie nasz Biuletyn informacyjny. Am-

bitny plan 5 numerów rocznie jest realizowany. Forma 

biuletynu okrzepła, prezentuje on coraz więcej infor-

macji, które do nas napływają. Co ważne, nasz biuletyn 

służy wymianie informacji między różnymi instytucja-

mi, stał się miejscem i źródłem informacji dla całego 

naszego środowiska bez wątpienia o najszerszym za-

sięgu. Dociera już do 600 osób związanych z ochroną 

zabytków, oczywiście nie tylko do naszych członków. 

Biuletyn jest źródłem informacji w naszym środowisku 

bez wątpienia o najszerszym zasięgu. Jest on rezulta-

tem pasji i pracy jednego człowieka - Marka Konopki. 

Autorów piszących do biuletynu jest wielu, ale cały 

czas jest to dzieło autorskie. Publicznie, w imieniu nas 

wszystkich, chcę Markowi bardzo serdecznie podzię-

kować i życzyć wytrwałości. Dziękujemy za minione 3 

lata – za 14 numerów naszego biuletynu.  

Publikacje

Założyliśmy na początku kadencji, że podczas każdego 

dorocznego zebrania będziemy przekazywać Państwu 

kilka publikacji. Przypominam, że przyjęliśmy zasadę, 

że każdy organizator konferencji, która odbywa się pod 

naszym patronatem, powinien dostarczyć publikacje 

dla wszystkich naszych członków. 

W tym roku przekazujemy Państwu publikację o pro-

blematyce ochrony murów w ruinach. Jest to kolejna 

pozycja z cyklu poświęconego ochronie ruin. Na jej 

wydanie udało mi się zdobyć środki na Politechnice 

Lubelskiej. Towarzyszy ona programowi badawczemu, 

którym kieruje prof. Piotr Molski.

Otrzymali Państwo publikację na temat systemu 

ochrony dziedzictwa w Polsce. Jej wydanie umożliwiło 

wparcie Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzięku-

jemy Pani Konserwator Ewie Nekandzie-Trepce. 

Przekazaliśmy też Państwu publikację o określaniu 

OUV (wyjątkowej uniwersalnej wartości) i monitoringu 

dóbr światowego dziedzictwa UNESCO. To efekt nasze-

go programu badawczego zrealizowanego wspólnie 

z Norwegami i Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Pocztą otrzymają Państwo publikację z konferencji 

w Gdyni – będzie gotowa za kilka dni, powie o tym 

doktor Robert Hirsch. Dostaniemy też – bo jest na 

ukończeniu – ostatnia publikacje z łódzkich konferen-

cji Pro Revita, którymi kieruje pan profesor Krzysztof 

Pawłowski 

A więc, podczas tych trzech lat naszej kadencji w sumie 

przekazaliśmy bezpłatnie naszym członkom 10 pozycji. 

Większość to były nasze wydawnictwa. W moim od-

czuciu jest to ważny i wymierny efekt naszych działań. 

Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa – publikacje nasze-

go komitetu będą dostępne w pełni na naszej stronie 

internetowej w formacie PDF. Chodzi o jak najszersze 

upowszechnienie i udostępnienie całemu środowisku. 

Jest to ewenement, o ile wiem nikt tak jeszcze dotąd 

nie zrobił. 

Strona internetowa 

Nasza strona internetowa została całkowicie zmoderni-

zowana. Udało się to zadanie dodać do zakresu progra-

mu norweskiego. Strona ma całkowicie nowy wygląd 

– treść jest cały czas uzupełniana. W przypadku strony 

internetowej bardzo ważna jest jej codzienna obsługa. 

Uaktualniane treści, spoczywa na pani doktor Katarzy-

nie Pałubskiej. Bardzo dziękuję pani doktor ze te prace. 

Przy tej okazji chcę pani podziękować za całość prac, 

również za przygotowanie naszych spotkań. To są dzie-

siątki godzin i spotkań, aby wszystko funkcjonowało 

sprawnie.
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Strona internetowa poświęcona światowemu

dziedzictwu

Od nowa zostanie stworzona strona informująca 

o wszystkich aspektach światowego dziedzictwa. 

Z dokumentami, o bardzo dużym stopniu dokładności, 

łącznie z informacjami rejestrowymi, bazami danych. 

To unikatowe rozwiązanie – po raz pierwszy w Polsce 

– dzięki programowi norweskiemu i współpracy z NID.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Konferencje

W 2011 roku PKN ICOMOS był inicjatorem i współor-

ganizatorem trzech konferencji, otwartych dla całego 

środowiska:

1  W dniach 16-17 czerwca zorganizowane zostało 

w Warszawie i Krakowie międzynarodowe semi-

narium poświęcone urbanistyce socrealizmu, za-

tytułowane Socialist-Realist Urban Planning as the 

object of Heritage Protection. Organizatorami tego 

seminarium był Stołeczny Konserwator Zabytków 

(UM Warszawa) oraz UM Krakowa. Obrady odbywa-

ły się w Nowej Hucie i Warszawie. Seminarium jest 

częścią wspólnego projektu realizowanego przez 

PKN ICOMOS, ICOMOS Niemiec, miasto Warszawę 

i Berlin. Sekretariat seminarium prowadzi Stołeczny 

Konserwator Zabytków. Publikacja ukaże się w tym 

roku, a będzie wydana w Niemczech.  

2  W dniach 8-10 września, w kopalni soli w Wieliczce, 

odbyła się międzynarodowa konferencja poświę-

cona przygotowaniu orzeczeń wyjątkowej uniwer-

salnej wartości (OUV) dla miejsc wpisanych na Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. Konferencja była 

częścią programu realizowanego przez PKN ICO-

MOS, ICOMOS Norwegii, Narodowy Instytut Dzie-

dzictwa przy współpracy z Małopolskim Konserwa-

torem Zabytków. 

3  W dniach 8-9 grudnia w Warszawie odbyła się kon-

ferencja poświęcona systemowi ochrony zabytków 

w Polsce. Patronat nad konferencją zgodził się ob-

jąć Prezydent RP, pan Bronisław Komorowski – takie 

wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy w naszej 

historii. 

W sumie w czasie całej kadencji współorganizowali-

śmy 8 konferencji. Były to: Ciechanowiec, Gubin, Kożu-

chów 2010 (Ochrona zabytkowych murów miejskich), 

Lipsk, Łódź (rewitalizacji zabytków poprzemysłowych), 

ochrona modernizmu. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, członkowie naszego 

Komitetu mogli uczestniczyć w nich na specjalnych 

warunkach. Środowisko łódzkie, kierowane przez pro-

fesora Krzysztofa Pawłowskiego, zorganizowało w Ło-

dzi kolejną konferencje z cyklu Pro Revita.

Współpraca międzynarodowa PKN ICOMOS

Naszymi partnerami w różnego rodzaju bezpośred-

nich działaniach były Komitety Narodowe ICOMOS 

z Niemiec, Norwegii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Estonii, 

USA. Mówię o konkretnych działaniach, spotkaniach 

i współpracy:

– program z Norwegami;

– program z Niemcami (ochrona socrealizmu);

– program z USA;

– program z Białorusią.

Program dotyczący światowego dziedzictwa – pro-

gram norweski

We współpracy z NID-em zrealizowaliśmy program 

badawczy dotyczący miejsc światowego dziedzictwa. 

Zostały opracowane nowe „Orzeczenia wartości” dla 

kilku miejsc wpisanych na Listę światowego dziedzic-

twa – tym samym zrealizować nowe wymogi Komi-

tetu Światowego Dziedzictwa. Efekty tego programu 

przedstawione w angielskojęzycznej publikacji będą 

szeroko przedstawione, między innymi na najbliższej 

sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Petersburgu 

w czerwcu/lipcu 2012. 

Konferencja o ochronie dziedzictwa II połowy XX 

wieku

Polska była honorowym gościem na Targach „Denk-

malpflege” w Lipsku. Z tej okazji PKN ICOMOS podjął się 

współpracy przy realizacji programu merytorycznego. 

Zorganizowaliśmy wspólnie polsko-niemiecką konfe-

rencję na temat ochrony dziedzictwa współczesnego. 
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Konferencja i publikacja to zaledwie początek szerokie-

go programu, którego realizacja planowana jest w cią-

gu 3 lat. Razem z partnerami, m.in. ICOMOS niemiecki, 

miasto Warszawa i miasto Berlin, będziemy organizo-

wać program badawczy, konferencje i wydawnictwa. 

W tym roku kolejny raz będziemy mieli konferencję 

w Lipsku podczas Targów Konserwatorskich – to już 

będzie szerokie spotkanie. Celem jest przygotowania 

wpisu seryjnego na Listę światowego dziedzictwa.

Z USA , mam nadzieję, przygotujemy cd. programu. 

Coraz lepsza jest współpraca z Białorusią – nasi wykła-

dowcy byli tam, na Politechnice Lubelskiej ufundowali-

śmy stypendia dla doktorantów z Białorusi – to dopiero 

początek. Członkowie PKN ICOMOS działają w różnych 

Międzynarodowych Komitetach Naukowych.

Karta Ruina – została opracowana – trzeba to działanie 

kontynuować – ma konkretne skutki – co poświadcza 

pan Konserwator Jan Janczykowski, współautor tego 

dokumentu.

Wykonane zostało tłumaczenie Wytycznych operacyj-

nych do realizacji Konwencji światowego dziedzictwa 

UNESCO – po raz pierwszy w historii. Po raz pierwszy 

od 40 lat istnienia konwencji. Udało się zdobyć środki 

z MSZ. 

Komisje tematyczne

W naszym Komitecie przyjęliśmy, że formą działania 

naszych członków będą komisje tematyczne. Kilka ko-

misji stara się działać:

– Komisja Architektury Sakralnej, prowadzona przez 

prof. Ewę Łużyniecką działa regularnie; 

– Komisja Miast Historycznych, prowadzona przez prof. 

Danutę Kłosek-Kozłowską; 

– Komisja Architektury Modernistycznych prowadzona 

przez panią dr. Małgorzatę Włodarczyk;

– działa Komisja Fortyfikacji, którą obecnie kieruje pan 

dr Cezary Głuszek;

– Komisja Teorii Konserwatorskiej, którą ja prowadzę, 

wydała kolejne publikacje; 

– Powstała Komisja Konserwacji Kamienia z inicjatywy 

pani prof. Jadwigi Łukaszewicz.  

Szczegóły tych działań przedstawiane są w odrębnych 

wystąpieniach szefów tych Komisji. Generalnie można 

chyba powiedzieć, że realizujemy i poszerzamy plan, 

który zapowiedziany był rok temu podczas zebrania 

wyborczego. 

Działania międzynarodowe 

ICOMOS międzynarodowy jest w bardzo głębokim kry-

zysie. Dotyczy to działalności merytorycznej, organiza-

cyjnej, finansowej. Są też podziały obejmujące Europę 

i resztę świata. 

Jesteśmy trwale obecni w każdej międzynarodowej 

inicjatywie. 

Refleksje natury ogólnej 

Sytuacja jest bardzo zła. Stoimy w obliczu 3 kryzysów. 

Kryzys formy (formy działania organizacji społecznych), 

organizacje, takie jak nasza, przechodzą głęboki kryzys 

– doświadcza tego także ICOMOS międzynarodowy. 

Jak go przełamać? Z zagranicy nie przychodzą żadne 

impulsy. Nasza organizacja starzeje się. Obserwujemy 

kryzys zaplecza intelektualnego w całej organizacji 

ochrony dziedzictwa. Kryzys systemu ochrony zabyt-

ków – jako formy realizowania ochrony dziedzictwa. 

Podsumowanie

W podsumowaniu chciałbym powiedzieć o trzech 

sprawach. 

Po pierwsze, prosta statystyka pokazuje, że nasz Ko-

mitet podejmuje coraz więcej działań. Jest coraz ak-

tywniejszy na forum krajowym i coraz lepiej organizuje 

działania międzynarodowe.

Po drugie, zapraszamy i prosimy wszystkich Państwa 

o włączenie się w nasze działania. Wszelkie inicjatywy 

związane z konferencjami, publikacjami, programami 

znajdą wsparcie. 

Nasza organizacja tyle znaczy, ile znaczą Państwa dzia-

łania. Prosimy też o informacje o Państwa działaniach 

do Biuletynu informacyjnego. Niech nasze środowisko 

dostanie te informacje.  

Po trzecie, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim oso-

bom, którzy działania, o których mówiłem, podejmo-
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wali, organizowali je i w nich uczestniczyli. Szczegól-

nie chcę podziękować członkom Prezydium; przede 

wszystkim prof. Piotrowi Molskiemu i Markowi Konop-

ce, którym prawie codziennie zawracam głowę jakimiś 

sprawami. I oczywiście pani dr Katarzynie Pałubskiej. To 

co zrobiliśmy, to efekt pracy zespołowej. Mam nadzieję, 

że jesteśmy bardziej widoczni i pożyteczni dla naszego 

środowiska. 

Będziemy się starać, by kontynuować naszą pracę.

Ewa Łużyniecka
SPRAWOZDANIE KOMISJI  HISTORII ARCHITEKTURY SAKRALNEJ 
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS z działalności w 2011 roku

Jedno z ważniejszych działań naszej komisji dotyczyło 

dalszego rozwoju cysterskiej drogi kulturowej i zwią-

zane było z intensyfikacją kontaktów ze środowiskami 

we Francji, Niemczech i Czechach. Odzwierciedleniem 

tej tendencji była zorganizowana we wrześniu 2011 

r. w klasztorze cysterskim w Jemielnicy konferencja 

z cyklu Forum scientiae cisterciense. W jej trakcie pro-

fesor Katerina Charvatova z Pragi omówiła własności 

cysterskie w Czechach. Przedmiotem wystąpienia Re-

gine Huppenbauer-Krause z Schulpforte była historia 

i funkcjonowanie dawnego klasztoru cysterskiego 

w Pforcie,1137-1540. Przedstawicielkami Francji była 

profesor Stephane Gulczynski z Dijon i Joanna Furgal-

ska z Angoulême, która omówiła Via Equidia na szlaku 

cysterskim w Polsce - przykład współpracy polsko-fran-

cuskiej. Kontaktami cystersów polskich z opactwami 

francuskimi zajęła się doktor Anna Galar z Wrocławia. 

Ksiądz profesor Franciszek Wolnik z Opola przedstawił 

działalność gospodarczą cystersów z Rud. Żywieniem 

w klasztorach cysterskich zajął się profesor Andrzej 

Wyrwa z Poznania, a doktor hab. Małgorzata Milecka 

z Lublina omówiła ogrody cysterskie. Pan profesor Alek-

sander Piwek z Gdańska zajął się budowlami gospodar-

czymi w Oliwie, a profesor Ewa Łużyniecka z Wrocławia 

przedstawiła budowle gospodarcze w Doberanie. 

W tym roku nasza komisja uczestniczyła także w wyda-

niu pierwszego tomu cyklu Forum scientiae cistercien-

se. Punktem wyjściowym tej publikacji były referaty 

wygłoszone na konferencji w 2010 r. Dzięki życzliwości 

środowiska badawczego tom ten udało sie wzboga-

cić o szereg cennych artykułów. Należy do nich bez 

wątpienia rozprawa Michała Kaczmarka (Wrocław), 

dotycząca historycznych uwarunkowań fundacji ksią-

żęcych klasztorów domowych na przykładzie grupy 

dwunastowiecznych opactw cysterskich w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Anna Galar (Wrocław) przed-

stawiła uwagi o znaczeniu i perspektywach badań na 

temat miejsca opactw cysterskich ufundowanych na 

ziemiach polskich w strukturach zakonu cysterskie-

go. Badania ogrodów i kompozycji krajobrazowych 

cystersów w Polsce stały się natomiast przedmiotem 

analiz Małgorzaty Mileckiej (Lublin). W publikacji tej 

zaprezentowane zostały także najnowsze badania po-

szczególnych budowli dawnych opactw cysterskich. 

Jolanta Barton-Piórkowska i Danuta Styp-Rekowska 

(Gdańsk) omówiły badania architektoniczne budynku 

tzw. „Domu Opata”, obecnie plebani w Żarnowcu. Anna 

Cicha (Toruń) zaprezentowała wyniki ostatnich badań 

archeologiczno - architektonicznych prowadzonych 

w latach 2008-2010 w klasztorze toruńskich cysterek-

-benedyktynek. Przedmiotem badań Renaty Wiloch-

-Kozłowskiej (Gdańsk) były fundamenty dawnego ko-

ścioła cysterskiego, dzisiaj katedry w Pelplinie. Teresa 

Świercz (Poznań) omówiła warsztat rzeźby ceramicznej 

w dawnym opactwie cystersów w Bierzwniku (Ma-

rienwalde). Siostra Aleksandra Nadolska (Trzebnica) 

zaprezentowała nowe zadania i problemy związane 

z utrzymaniem dawnego klasztoru cysterek, obecnego 
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Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Borome-

usza w Trzebnicy. 

Odrębny rozdział opracowania stanowią informacje 

o funkcjonowaniu Szlaku Cysterskiego w Polsce. Szer-

szym kontekstem tego przedsięwzięcia zajęła się Alicja 

Słyszewska (Pelplin), która omówiła „trakt Cysterski” na 

tle europejskich dróg kulturowych w Polsce. Maria Sier-

powska-Kaczmarek (Wrocław) natomiast przedstawiła 

założenia i stopień zaawansowania prac nad tworze-

niem tzw. południowo-zachodniego szlaku cysterskie-

go.

Oprócz tego komisja przez wiele lat wspomagała po-

wstanie i realizację największego w Polsce projektu 

związanego z szlakami kulturowymi pod nazwą Po-

łudniowo –zachodni Szlak Cystersów1, którego uro-

czyste zakończenie odbyło sie w październiku 2011 r. 

Realizacja tego projektu związana była z dostępem do 

środków unijnych, w tym na budowę infrastruktury tu-

rystycznej. Przedsięwzięciu przyświecała idea działanie 

na rzecz wspólnego dobra w myśl głęboko zakorzenio-

nej w charyzmacie cysterskim zasady subsydiarności. 

Dostęp do środków unijnych wymagał także zmiany 

dotychczasowej filozofii działania i dokonania ideowe-

go zwrotu; z myślenia w kategoriach interesu party-

kularnego na myślenie w kategoriach interesu zbio-

rowego pro publico bono. W wyniku prac studyjnych 

i rozmów z władzami samorządowymi województw, 

na terenie których znajdują się obiekty pocysterskie, na 

wstępnym etapie idea ta zyskała szerokie uznanie sa-

morządowców i została w pełni zaakceptowana przez 

partnerów z czterech województw: dolnośląskiego, 

opolskiego, śląskiego i małopolskiego, przy czym Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego miał peł-

nić funkcję lidera projektu. W maju 2008 r. samorząd 

województwa dolnośląskiego złożył w Polskiej Orga-

nizacji Turystycznej  program projektu indywidualne-

go Południowo – zachodni Szlak Cystersów.. Decyzją 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 31 lipca 2008 r. 

propozycja ta znalazła się na liście projektów indywidu-

alnych wskazanych do dofinansowania z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego Termin realizacji 

Projektu mija w końcu grudnia 2011 r. Za niebagatelną 

kwotę 58 700 000 zł zostało zaplanowane wybudowa-

nie i zmodernizowanie całej infrastruktury turystycznej 

przy obiektach pocysterskich. Parkingi, punkty infor-

macji turystycznej, jednorodny system oznakowania 

obiektów, oznakowania drogowego oraz spójny dla 

całego szlaku system informacji turystycznej, udostęp-

nianej w sieci info-kiosków powinny służyć poprawie 

standardów obsługi ruchu  turystycznego i przyciągać 

na szlak coraz bardziej wymagającego turystę. Z tej 

kwoty poważna część środków została również prze-

znaczona na kampanię promocji naszego produktu 

w kraju i za granicą. 

Polskie działania zostały także omówione w biuletynie 

Zgromadzenia Karty Europejskiej Charte Europeenne 

des Abbayes et Sites Cisterciens. Newsleter redagowa-

ny przez K. Dubuissona z Villers la Ville, z Belgii. Człon-

kowie komisji brali także udział w zgromadzeniu Karty 

w Maulbronn w kwietniu br.  W październiku br. brali 

udział w obradach Forum Cysterskiego Bałtyku i Morza 

Północnego w Doberanie  w Niemczech.

Przypisy:
1. Maria Sierpowska-Kaczmarek, Południowo-zachodni Szlak 
Cysterski. Założenia i realizacja nowego produktu turystycz-
nego, [w:] Przyszłość badań nad historią i kulturą cysterską w 
Polsce, red. E .Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2011, s.243-256.
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Jadwiga W. Łukaszewicz
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI KAMIENIA

W dniu 13-14 maja 2011 r. Prezydium PKN ICOMOS na 

posiedzeniu w Toruniu powołało Komisję Kamienia. Do 

Walnego Zgromadzenia PKN ICOMOS prace komisji 

koncentrowały się na:

1  działalności promocyjnej i organizacyj-

nej – akces pracy w komisji zgłosili nastę-

pujący koledzy członkowie PK ICOMOS:

– Waldemar Aff elt – konserwator zabytków po prze-

mysłowych, pracownik dydaktyczny w Zakładzie 

Konserwatorstwa UMK w Toruniu;

 – Marek Skłodowski;

 – Janusz Smaza – konserwator rzeźby kamiennej, 

 pracownik dydaktyczny Wydziału Konserwacji

 ASP w Warszawie;

 – Piotr Stępień – architekt specjalista ds. konser-

 wacji architektury na Wawelu;

2  pracach związanych z tłumaczeniem na język polski 

Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns 

– w tym przedsięwzięciu brali udział wolontariusze 

spoza członków ICOMOS: dr Joanna Karbowska-

-Berent (mikrobiolog z zakładu Konserwacji Papieru

i Skóry UMK) oraz doktoranci Studiów Doktoranc-

kich na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu: mgr 

Karolina Witkowska, mgr Anna Reiter, mgr Anna Za-

ręba oraz student Studiów Doktoranckich Uniwer-

sytetu Warszawskiego – mgr Robert Buciak (geo-

log). Po zakończeniu, korekcie i redakcji, słownik 

terminów zostanie przesłany do ekspertów. Jego 

promocję przewidujemy na kwiecień 2012 r.;

3  rozpoczęto prace nad organizacją 1-2 dniowego 

seminarium Sztuczny kamień (gipsowy) w średnio-

wiecznej sztuce, które planujemy na koniec maja 

2012 r. Inicjatywa nasza uzyskała poparcie ICOMOS-

-ISCS. W lutym 2012 r. prześlemy Państwu Komuni-

kat nr 1.

Życząc Państwu Wspaniałych, Rodzinnych Świąt Boże-

go Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 

2012 Roku najserdeczniej zapraszam do udziału w pra-

cach KOMITETU KAMIENIA. 

WALNE ZGROMADZENIE PKN ICOMOS

Szanowni Państwo!

W dniach 8-9 grudnia 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła sie konferencja pt. System ochrony 

zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje. Organizatorem konferencji był Polski Komitet Narodowy 

ICOMOS, a patronat nad nią objął Pan Prezydent Bronisław Komorowski.

Pan Prezydent Bronisław Komorowski w liście skierowanym do uczestników konferencji podkreślił, że 

problematyka ochrony dziedzictwa jest dla Niego bardzo ważna. Nasze środowisko powinno więc opracować 

wnioski i postulaty dotyczące oceny i usprawnienia systemu ochrony zabytków w Polsce. W związku z tym 

zwracamy się do autorów referentów, uczestników konferencji i wszystkich zainteresowanych osób, o przesłanie 

do dnia 3 stycznia 2012 roku wniosków i propozycji związanych z usprawnieniem systemu ochrony zabytków. 

Prosimy o formułowanie krótkich wniosków i postulatów, na podstawie których zostanie opracowany materiał 

przesłany do Pana Prezydenta.

Wnioski i postulaty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@icomos-poland.org

W imieniu Prezydium PKN ICOMOS,

B. Szmygin
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Bogusław Szmygin
ZGROMADZENIE GENERALNE ICOMOS
W dniach 27 listopada – 2 grudnia 2011 roku w Paryżu odbyło się 
17. Zgromadzenie Generalne ICOMOS. Odbywa się ono co trzy lata i jest 
najważniejszym spotkaniem organizacji. Podczas Zgromadzenia ma miejsce 
podsumowanie działalności organizacji, określane są plany działania na 
najbliższą kadencję oraz są wybierane władze, które te plany mają realizować.

W dniach 27 listopada – 2 grudnia 2011 roku w Pary-

żu odbyło się 17 Zgromadzenie Generalne ICOMOS. 

Zgromadzenie Generalne jak zwykle składało się z kilku 

części. Bezpośrednio przed Zgromadzeniem – 26 i 27 

listopada – odbyło się doroczne posiedzenie Komitetu 

Doradczego i Komitetu Naukowego (przewodniczący 

komitetów narodowych i międzynarodowych komite-

tów naukowych). Zgromadzenie Generalnie – wszyst-

kie przewidziane statutem działania – odbywały się w 

dniach 28, 29 listopada i 1 grudnia. W dniach 29 i 30 

odbyło się sympozjum naukowe, natomiast 2 grudnia 

odbyły się posiedzenia większości Międzynarodowych 

Komitetów Naukowych. Większość posiedzeń odbyła 

się w siedzibie UNESCO.    

Zgromadzenie Generalne ICOMOS odbywa się co trzy 

lata i jest najważniejszym spotkaniem organizacji. Pod-

czas Zgromadzenia zostaje podsumowana działalność 

organizacji w mijającym trzyleciu, zostają określone 

plany działania na najbliższą kadencję oraz są wybiera-

ne władze, które te plany mają realizować. Każdy z tych 

elementów został zrealizowany zgodnie z przyjętymi 

– procedurami, które sprawiają, że merytoryczny obraz 

nie jest bardzo wyrazisty. Tym niemniej można wskazać 

kilka obszarów, ważnych dla charakterystyki współcze-

snego ICOMOS-u.  

Przede wszystkim istotne jest pytanie o organizacyjny 

i merytoryczny stan organizacji. W obydwóch tych ob-

szarach obraz nie jest jednoznaczny. Z punktu widze-

nia organizacyjnego bez wątpienia jednym z głównych 

problemów, przed którym stanął międzynarodowy 

ICOMOS, jest spadek liczby Komitetów Narodowych. 

Jeszcze kilka lat temu – gdy prezydentem był Michael 

Petzet, w oficjalnych statystykach podawano, że licz-

ba Komitetów Narodowych zbliża się do 130. Jednak 

pobieżna weryfikacja aktywności wykazała, że wiele z 

nich nie wykazuje żadnej aktywności i nie spełnia pod-

stawowych warunków formalnych. Trwa obecnie dys-

kusja, jakie warunki muszą być spełnione, aby uznać, 

że jakiś komitet narodowy istnieje. Nawet jednak, gdy 

te wymagania zostaną określone dosyć liberalnie, to 

i tak liczba komitetów nie przekroczy 100 (według ofi-

cjalnego sprawozdania istnieją 94 komitety narodowe, 

jednak tylko 57 przedstawiło raporty o działalności za 

rok 2010). Taki jest rzeczywisty stan ICOMOS-u w skali 

świata, a właściwie stan systemów ochrony zabytków 

w skali światowej. 

Słabość systemów ochrony zabytków w wielu krajach 

i spadek oficjalnie podawanej liczby komitetów naro-

dowych ICOMOS-u nie oznacza jednak spadku liczby 

członków. W wielu krajach – tam gdzie istnieją trwale 

zorganizowane systemy ochrony zabytków – liczba 

członków systematycznie rośnie. W tej chwili jest to 

około 10 800 osób.

Dla obrazu organizacji ważne są oczywiście sprawy 

finansowe. Finanse międzynarodowego ICOMOS-u są 

zbilansowane – organizacja nie ma bieżących długów; 

takie jest oficjalne stanowisko władz organizacji. Z dru-

giej jednak strony większość pracowników paryskiej 

centrali wysuwa roszczenia finansowe za dodatkowe 

godziny pracy, a oczekiwania te są na tyle wysokie, że 

mogą zaważyć na budżecie organizacji (kwota rosz-

czeń sięga 300 tyś. Euro). Stan finansów organizacji jest 

oczywiście związany również ze składkami członkow-

skimi – jest to jeden ze stałych problemów porusza-

ZGROMADZENIE GENERALNE ICOMOS
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nych przy okazji dorocznych posiedzeń Komitetu 

Doradczego. W tym roku postanowiono zlikwidować 

najniższą kategorię płatności, w której składka roczna 

wynosiła 10 euro. Obecnie istnieją więc trzy katego-

rie – 20, 30 i 40 Euro. Podstawą kategoryzacji poszcze-

gólnych krajów są oficjalne dane dotyczące dochodu 

narodowego podawane przez Bank Światowy. Polska 

według tych danych należy już do krajów o najwyższej 

grupie dochodów i od przyszłego roku będziemy pła-

cić 40 Euro rocznej składki.

Problem finansowy pojawia się również w kontekście 

kosztów organizacji kolejnych Zgromadzeń General-

nych. Jest to obecnie decydująca kwestia. Według in-

formacji organizatorów poprzedniego Zgromadzenia 

w Kanadzie (2008) budżet musi przekraczać milion 

dolarów, a ponad połowę tej kwoty muszą stanowić 

dotacje. Dlatego bardzo ograniczona jest liczba kra-

jów, które mogą podjąć się tego zadania (tegoroczne 

Zgromadzenie odbyło się w Paryżu, gdyż brak było 

kandydatów do jego organizacji gdy zrezygnowano 

z propozycji Iranu). Problem finansowy określił też 

plany dotyczące organizacji kolejnego Zgromadzenia 

Generalnego. Zgromadzenie to miało odbyć się w Au-

stralii, jednak nie udało się zagwarantować odpowied-

niego wsparcia z finansów publicznych. W tej sytuacji z 

zadowoleniem została przyjęta oferta jaką złożyli Włosi. 

Tak więc 18 Zgromadzenie Generalnie ICOMOS-u od-

będzie się w 2014 r. we Florencji.

Drugim – a właściwie zasadniczym – obszarem oceny 

ICOMOS-u jest jego ocena merytoryczna. W oficjalnym 

podsumowaniu kadencji przewodniczącego Gustavo 

Araoza praktycznie ta ocena nie była obecna. I jest to 

fakt znaczący. ICOMOS międzynarodowy jest bowiem 

w coraz większym stopniu rozległą, międzynarodową 

biurokracją, której działania mają stosunkowo niewielki 

związek i wpływ na merytoryczną działalność komite-

tów narodowych. 

Charakter międzynarodowego ICOMOS-u sprawia, że 

głównym zadaniem jest tworzenie płaszczyzny kon-

taktów dla specjalistów z poszczególnych krajów. Pod-

stawową rolę w tym obszarze pełnią międzynarodowe 

komitety naukowe. Jest ich obecnie 28 i mają powstać 

następne (m.in. przygotowywane jest powstanie ko-

mitetu zajmującego się dziedzictwem religijnym). 

Ta ilość komitetów sprawia, że praktycznie wszystkie 

obszary związane z ochroną dziedzictwa są objęte 

ich działalnością. Komitety są otwarte dla wszystkich 

członków ICOMOS-u, dlatego każdy może znaleźć pole 

dla aktywności zgodnej z zainteresowaniami czy za-

wodową specjalizacją. W praktyce jednak możliwość ta 

nie jest wykorzystywana – liczba aktywnych członków 

komitetów naukowych nie przekracza 10% wszystkich 

członków ICOMOS-u. Nie zmienia to jednak faktu, że 

komitety są obecnie głównym polem merytorycznej 

działalności ICOMOS-u.

Drugim obszarem aktywności międzynarodowego 

ICOMOS-u, który może być wiązany z działalnością 

merytoryczną, jest dystrybucja informacji i komuni-

kacja pomiędzy członkami. Cel ten jest realizowany 

w trzech formach. Przede wszystkim cały czas jest roz-

budowywana strona internetowa ICOMOS-u. Zawiera 

ZGROMADZENIE GENERALNE ICOMOS

Publikacje  towaryzszące Zgromadzeniu 
Generalnemu ICOMOS - program „polityczny”.
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ona, oprócz wszystkich informacji na temat działalności 

sekretariatu, również kalendarium międzynarodowych 

wydarzeń, strony poszczególnych komitetów narodo-

wych i naukowych. Obecnie trwa przebudowa strony 

– zyskała atrakcyjniejszy wygląd oraz zawiera więcej in-

formacji. Drugim, tradycyjnym źródłem informacji, były 

biuletyny informacyjne. Biuletyn był jeszcze niedawno 

podstawowym źródłem informacji, jednak obecnie ta 

forma ma coraz mniejsze znaczenie. Wysokie koszty 

druku, a przede wszystkim wysyłki, sprawiają, że biu-

letyn przestaje się regularnie ukazywać. Duże nadzie-

je są wiązane z tak zwaną bazą danych o członkach 

ICOMOS-u. W założeniu baza ma zawierać informacje 

o wszystkich członkach, przede wszystkim dotyczące 

ich doświadczeń i zainteresowań zawodowych. Baza 

ma więc umożliwić bezpośredni kontakt specjalistów 

w skali całego świata. Baza jest w końcowej fazie opra-

cowania. 

Kolejnym obszarem działalności merytorycznej mię-

dzynarodowego ICOMOS-u są tak zwane dokumenty 

doktrynalne. Podczas tegorocznego zgromadzenia 

zostały przyjęte zasady dotyczące tworzenia nowych 

dokumentów doktrynalnych. Są one dużo bardziej 

precyzyjne niż do tej pory (dotychczas określony był 

tylko formalny tryb przyjmowania tych dokumentów), 

obejmują m. in. takie aspekty jak nazwę dokumentów, 

ich zakres, układ treści, instancję akceptującą, możli-

wość korygowania. Zasady te mają obowiązywać już 

od tego roku. 

Zgromadzenie Generalnie, zgodnie jeszcze ze starymi 

zasadami, przyjęło dwa dokumenty. Pierwszym jest 

karta dotycząca ochrony dziedzictwa przemysło-

wego (wraz z TICCICH), drugim „La Valetta Princi-

ples”, czyli nowy dokument dotyczący ochrony miast 

i zespołów przemysłowych. 

Ważnym i budzącym spore emocje punktem każdego 

Zgromadzenia Generalnego są wybory władz ICOMOS-

-u. Przewodniczącym został wybrany ponownie (druga 

kadencja) Gustavo Araoz z USA, który był jedynym kan-

dydatem do tej funkcji. Sekretarzem Generalnym do-

syć niespodziewanie została Kirsti Kovanen z Finlandii 

(kandydatów było trzech, faworytem zdawał się być 

Dinu Bumbaru z Kanady). Skarbnikiem została Laura 

Robinson z Republiki Południowej Afryki. Największa 

konkurencja była na stanowisko wiceprzewodniczące-

go na Europę (5 kandydatów), a wybrany został Ben-

jamin Mouton z Francji (ukłon w stronę gospodarzy 

Zgromadzenia). Wybory – podobnie, jak głosowania 

nad niektórymi uchwałami, ujawniły narastający kon-

flikt pomiędzy tradycyjną częścią Europy, a tak zwa-

nym Nowym Światem. Konflikt ten narasta od kilku lat 

i prowadzi bardziej do konfrontacji niż do kompromisu. 

Dlatego wydaje się, że za trzy lata we Florencji problem 

powróci z jeszcze większą siłą.

ZGROMADZENIE GENERALNE ICOMOS

Oficjalny terminarz obrad Zgromadzenia 
Generalnego ICOMOS.
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Marek Konopka
O ZGROMADZENIU GENERALNYM…

Zgromadzenie ponad 1000 członków ICOMOS-u, 

trwające niemal 7 dni, to impreza niezwykle trudna 

organizacyjnie. Trzeba podkreślić, ze Francuski Komitet 

Narodowy, który podjął się tego trudu poniekąd awa-

ryjnie, podołał zadaniu i zarówno obrady Komitetów 

Doradczego i Naukowego jak i głównego forum prze-

biegały bardzo sprawnie, zgodnie z przygotowanymi 

programami. Szczególnie imponujące były spotkania 

ogólne, jak np.: wieczór zapoznawczy, wymagający 

przygotowania wielkiej hali i cateringu o zasięgu trud-

no wyobrażalnym. Pewne niedociągnięcia informacyj-

ne w samym przebiegu obrad podzielonych na różne 

spotkania w tym samym czasie nie przysłoniły ogól-

nego wrażenia i pozytywnych emocji, za co należy się 

podziękowanie wszystkim ciężko pracującym organi-

zatorom, szczególnie zaś biuru paryskiemu ICOMOS. 

W obszernym gmachu UNESCO, ikonie architektury lat 

60-tych, nieopodal wieży Eiffla, poza salami dla obrad 

udostępniane była część, w której komitety, ale i insty-

tucje uniwersyteckie wystawiały  przykłady osiągnięć 

technologicznych i badawczych wiążących się z dzia-

łaniami konserwatorskimi. W Zgromadzeniu wzięło 

udział 10 członków PKN ICOMOS, oficjalnie reprezento-

wanego przez Bogusława Szmygina i Marka Konopkę. 

Trzeci oficjalny reprezentant – prof. Krzysztof Pawłow-

ski nie mógł przyjechać ze względów zdrowotnych. 

Poza tym, w kuluarach i na posiedzeniach spotkać 

można było prof. prof. A. Kadłuczkę, K. Kuśnierza, J. Ja-

sieńkę, D. Kłosek-Kozłowską, J. Krawczyka, J. Sroczyńską 

dr. Skłodowskiego (tylko on miał referat w programie 

naukowym), L. Klupsz i P. Napierałę.

Intersującym i emocjonującym „spektaklem” każdego 

Zgromadzenia Generalnego jest uchwalanie rezolucji. 

Na ogół jest to najtrudniejszy moment, gdyż rezolu-

cje z jednej strony poddawane są publicznej dyskusji 

plenarnego posiedzenia, z drugiej zaś wiele z nich ma 

charakter życzeniowy, demonstracyjny czy wręcz po-

lityczny. Zawsze więc dochodzi do ostrych dyskusji, 

a nawet sporów. W Paryżu liczba przedstawionych 

wniosków była  nie mała, gdyż przedstawiono blisko 40 

rezolucji. Wiele z nich pobudziło delegatów do ostrych 

wystąpień albo dla ich poparcia, albo z wnioskiem 

o ich odrzucenie. Najtrudniej było z rezolucjami, w któ-

rych dyskurs dotyczył kilku słów lub jednego sformu-

łowania. Tym razem jednak mistrzowsko pokierowała 

dyskusją i głosowaniami Britta Rudolff z Niemiec, re-

prezentująca od kilku lat Bahrajn. Dzięki jej spokojowi 

i dyscyplinie komentarza udało się przeprowadzić pro-

ces uchwalania rezolucji sprawnie. W trakcie doszło do 

kilku interesujących debat merytorycznych. 

Wybory w międzynarodowym ICOMOS zawsze należa-

ły do przedsięwzięć karkołomnych. Kilka tur głosowań 

dla kilkuset delegatów trwało na poprzednich Zgro-

ZGROMADZENIE GENERALNE ICOMOS

Redaktor Biuletynu informacyjnego PKN ICOMOS na 
paryskim bruku....
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madzeniach niekiedy przez cały dzień i kończyło się 

późną nocą. Tym razem organizatorzy wdrożyli now-

szą technologię wyborczą i każdy uczestnik zainkaso-

wał niewielki aparat nadawczy, którym, przy pomocy 

guzika, mógł głosować nawet w imieniu maksymalnej 

liczby upoważnień (6). Zaczęło się wprawdzie niefor-

tunnie, gdyż po pomyślnej próbie generalnej, w której 

„na prezesa” wybierano między Bruce’m Lee i Angeliną 

Jolie (wygrała Jolie), głosowania na kilku kandydatów 

na inne funkcje przynosiły wyniki nader wątpliwe. Jed-

nak po godzinnej przerwie i ponownych próbach uda-

ło się udrożnić system i sprawnie wybrano następujące 

władze:

– prezydent – Gustavo Araoz (USA); 

– sekretarz generalna – Kirsti Kovanen (Finlandia);

– wiceprzewodniczący: Kristal Buckley (Australia), Al-

fredo Conti (Argentyna), Guo Zhan (Chiny), Gideon 

Koren (Izrael), Benjamin Mouton (Francja);

– skarbnik – Laura Robinson (Płd. Afryka); 

– Komitet Wykonawczy: S. Avgerinou-Kolonias (Gre-

cja), S. Belshki (Bułgaria), D. Bumbaru (Kanada), F. Ca-

ruso (Włochy), R. Jigvasu (Indie), T. Kono (Japonia), W. 

Lipp (Austria), P. la Hasse de la Louviere (Mauritius), Ch. 

Machat (Niemcy), O. Orive (Meksyk), Hae-Un Rii (Korea 

Płd.), G. Rourke (Irlandia).

Po trzech kadencjach w Komitecie Wykonawczym,

z przyczyn formalnych, nie mógł być wybrany dotych-

czasowy przedstawiciel Polski – Bogusław Szmygin. 

Jednakże jego dotychczasowa działalność i pozycja we 

władzach międzynarodowego Komitetu przyczyniła 

się do powierzenia mu funkcji przewodniczenia gre-

mium zwanego Akademią, skupiającego zasłużonych 

działaczy ICOMOS-u oraz przygotowania publikacji 

przedstawiającej historię tej organizacji.

ZGROMADZENIE GENERALNE ICOMOS

Wśród licznych wydawnictw prezentowanych
w Paryżu zwracał uwagę piękny folder o uroczystości 
nadania imienia prof. A. Tomaszewskiego sali 
amfi teatralnej we Florencji. Autor tej publikacji 
będzie jednym z gospodarzy następnego 
Zgromadzenia Generalnego w 2014 r. we Florencji.

APEL DO CZŁONKóW PKN ICOMOS

W 2015 r. ICOMOS będzie obchodził 50-tą rocznicę powstania. Z tej okazji będzie przygotowywane specjalne 

wydawnictwo. Polska powinna zająć w nim specjalne miejsce ze względu na fakt, że Kongres Konstytucyjny 

odbył się w roku 1965 w Warszawie i Krakowie. Dlatego zwracamy się do wszystkich członków Polskiego 

Komitetu Narodowego ICOMOS-u o nadsyłanie wszelkim materiałów i ilustracji, które pomogą odtworzyć 

historię organizacji. Specjalne wydawnictwo z tej okazji planuje też Polski Komitet Narodowy ICOMOS.

Materiały lub informacje o ich istnieniu prosimy nadsyłać na adres mailowy: szmygin@poczta.onet.pl 

lub mhk@autograf.pl           
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Janusz Krawczyk
PROSTO Z PARYżA (Piękno francuskiej woltyżerki…)

Na pełną ocenę znaczenia paryskiego Zgromadzenia 

Generalnego  ICOMOS-u i towarzyszącej mu konferen-

cji trzeba będzie jeszcze poczekać. Poprzestanę więc 

na paru impresjach. Do prywatnego rankingu wyda-

rzeń ważnych dodaję kilka skrajnie subiektywnych 

spostrzeżeń.

Po pierwsze - najbardziej wzruszający moment, to 

oczywiście wręczenie Prix Gazzola emerytowanemu 

profesorowi Nobuo Ito z Japonii, temu samemu, któ-

ry podczas konferencji w Nara w 1994 r. przekonywał 

o konieczności poszanowania różnic kulturowych 

w ocenie autentyczności dziedzictwa. 

Po drugie – najciekawszy referat spośród tych, które 

udało mi się wysłuchać (a wśród czterech równole-

głych sesji tematycznych było co wybierać), to wy-

stąpienie Neila Silbermana poświęcone przemianom, 

jakim ulega światowe konserwatorstwo w epoce 

globalizacji. Nawiązując do prowadzonych sporów 

doktrynalnych Silberman przestrzegał przed pogłębie-

niem podziałów wynikających z konfliktowych relacji 

między postawami tradycyjnymi, odwołującymi się do 

wartości historyczno-kulturowych, a postawami przy-

znającymi pierwszeństwo wartościom społeczno-eko-

nomicznym. 

Po trzecie – za najbardziej karkołomną inicjatywę na 

polu teorii konserwatorskiej uznałbym próbę zamiany 

liczby pojedynczej terminu „patrimoine” (dziedzictwo) 

na liczbę mnogą („patrimoines”). Podczas uroczystej 

prezentacji tekstu „Declaration de Paris” prezes fran-

cuskiego ICOMOS-u podkreślał rangę takiego właśnie 

rozróżnienia. Jestem ciekawy, czy w oficjalnej wersji 

tego dokumentu rzeczywiście będzie mowa o wielu 

dziedzictwach, a nie o jednym – ogólnoludzkim?

Po czwarte – podczas oficjalnych wystąpień naj-

częściej przywoływaną wartością była bez wątpienia 

„kulturowa różnorodność”, rozumiana jako wspólne, 

ogólnoplanetarne bogactwo. Powszechnie deklaro-

wany szacunek dla tej wartości nie przeszkodził jednak 

Zgromadzeniu Generalnemu w odrzuceniu projektu 

rezolucji nr 22 „O ochronie podstawowych wartości 

zabytków i miejsc zabytkowych”, którą zgłosiła europej-

ska mniejszość kulturowa.

Po piąte – spośród wszystkich manifestacji dóbr wpi-

sanych na Listę Światowego Dziedzictwa Niematerial-

nego UNESCO największe wrażenia zrobiła bez wąt-

pienia „sztuka jazdy konnej według tradycji francuskiej” 

(wpis z listopada 2011 r.), które to dobro objawiło się 

uczestnikom konferencji w stajniach zamku Chantilly 

pod postacią urodziwej amazonki dosiadającej konia 

Orphéo.

ZGROMADZENIE GENERALNE  ICOMOS

Piękno francuskiej woltyżerki… 
Rys. M. Konopka.
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OD REDAKCJI
Trzydziestolecie oraz XVII Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków

17 listopada 2011 r. w Krakowie, w przededniu okrągłej, 

30-letniej rocznicy powstania Stowarzyszenia Konser-

watorów Zabytków (22.11.1981 r.) odbył się kolejny XVII 

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Spotkanie po-

przedziło Międzynarodową Konferencję odbywającą 

się w 10. rocznicę uchwalenia tzw. Karty Krakowskiej 

2000.

W czasie Zjazdu uhonorowano wielu zasłużonych 

działaczy środowiska konserwatorskiego, na co zło-

żyły się wyróżnienia przyznane przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Zarząd Główny SKZ i Pre-

zydenta RP. Ukazał się także nr 30 Wiadomości Kon-

serwatorskich, periodyku SKZ. W nim zaś cztery tek-

sty poświęcone historii organizacji konserwatorskiej 

w dziale Prezentacje – Raporty: Są to T. M. Rudkow-

skiego Pierwsza kadencja. Wspomnienie, J. Kowalczyka 

Trzy konferencje naukowe Stowarzyszenia Konserwa-

torów Zabytków, M. Sarnik-Koniecznej Trzydziestolecie 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Ludzie i 

wydarzenia oraz K. Stępińskiego Stowarzyszenie Kon-

serwatorów Zabytków w ostatnim dziesięcioleciu. 

Zarówno stowarzyszenie, jak i Wiadomości konserwa-

torskie godne są większej uwagi i namysłu, zwłaszcza 

dyskursu nad ich rolą w zmieniającej się rzeczywistości. 

Temu tematowi Biuletyn informacyjny otwiera łamy w 

nadchodzącym roku. Obecnie jednak w związku z uro-

czystościami przedstawiamy wyjątki z największego 

tekstu omawiającego dzieje stowarzyszenia, a miano-

wicie wieloletniej prezes i sekretarzowi generalnemu 

– Marii Sarnik-Koniecznej. Fragmenty te upamiętniają 

prace i zaangażowanie wielu osób, których praca była i 

jest ważna dla konserwatorstwa polskiego.

WALNY ZJAZD I 30-LECIE SKZ
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„Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zostało po-

wołane przez najbardziej aktywne kręgi polskiego śro-

dowiska konserwatorskiego, powstało spontanicznie i 

co należy podkreślić powstało w szczególnie trudnym 

okresie najnowszych dziejów naszego kraju. 

Każda inicjatywa ma swoich liderów. Zrealizowanie 

idei powołania SKZ zawdzięczamy przede wszystkim 

dwojgu wybitnym autorytetom: Hannie Pieńkowskiej 

– Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków z Krako-

wa i Jerzemu Łomnickiemu - Wojewódzkiemu Konser-

watorowi Zabytków z Poznania. Już dawno nie ma Ich 

wśród nas, ale pozostała wdzięczna pamięć, którą po-

Maria Sarnik-Konieczna
TRZYDZIESTOLECIE STOWARZYSZENIA KONSERWATORóW ZABYTKóW
Ludzie i wydarzenia



cząwszy od 1984 roku, nasze Stowarzyszenie pielęgnu-

je, przyznając nagrodę imienia Hanny Pieńkowskiej 

i Jerzego Łomnickiego. 

Zarząd Główny SKZ ustanowił tę doroczną nagrodę 

na wniosek I-go Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Kon-

serwatorów Zabytków, który obradował w Zaborowie 

koło Warszawy.

W tamtych czasach, bardzo prężnym środowiskiem 

zawodowym, a zarazem atrakcyjnym miejscem był 

Lublin z pobliskim Kazimierzem nad Wisłą, zespołem 

pałacowo-parkowym w Kozłówce k/Lubartowa, a 

także z nieco bardziej odległym Zamościem. Tam też 

w Lublinie, odbyło się kilka ważnych ogólnopolskich 

konferencji konserwatorskich.

Atmosfera podczas tych konferencji była gorąca. Na 

ogół w wypełnionej po brzegi sali, pomiędzy lidera-

mi – autorytetami konserwatorstwa polskiego, toczyły 

się burzliwe dyskusje i szczera, merytoryczna, czasami 

„ostra” wymiana poglądów, której przysłuchiwali się 

początkujący wówczas terenowi konserwatorzy zabyt-

ków. 

Spory doktrynalne dotyczyły różnych problemów m.in. 

np. zastąpienia słowa „zabytek” szerszym pojęciem: 

„dobro kultury”, dotyczyły metod postępowania kon-

serwatorskiego itp. Były to najlepsze zawodowe lekcje, 

jakie zapamiętałam.

29 października 1980 roku w Lublinie, na Ogólnopol-

skiej Konferencji Konserwatorskiej, zawiązał się Komitet 

Założycielski pod przewodnictwem kol. Jerzego Łom-

nickiego, którego członkowie głównie z Warszawy i Po-

znania pracowali nad przygotowaniem dokumentów 

przede wszystkim projektu statutu, podstawowego 

dokumentu do zarejestrowania stowarzyszenia. 

Trzydzieści lat temu grono kolegów, zadało sobie wiele 

trudu aby doprowadzić do powstania stowarzyszenia 

– organizacji skupiającej konserwatorów zabytków, ar-

cheologów, historyków sztuki, architektów, inżynierów 

różnych specjalizacji, której podstawowym celem była 

integracja działań na rzecz ochrony zawodu i zagrożo-

nego dziedzictwa kulturowego.

22 października 1981 roku, w sali konferencyjnej Mu-

zeum Etnograficznego w Warszawie odbyło się zebra-

nie organizacyjno – programowe Stowarzyszenia Kon-

serwatorów Zabytków, przygotowane i zwołane przez 

wspomniany wyżej, Komitet Założycielski, któremu 

przewodniczył kol. Jerzy Łomnicki. 

Po przeprowadzeniu procedury wyborów i dyskusji 

programowej dzień 22 października 1981 r. jest datą 

założenia Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. 

Na zebraniu założycielskim referat programowy wygło-

sił Kol. Lech Krzyżanowski. W referacie m.in. czytamy:  

„... nie było dotąd zorganizowanego przedstawiciel-

stwa naszego zawodu. Rozdzieleni byliśmy dotąd 

między liczne organizacje, dla których nasze problemy 

– choć doceniane – nie były pierwszoplanowymi. Dla-

tego tak ważnym jest punkt pierwszy siódmego para-

grafu obowiązującego już statutu, który jasno stwier-

dza – „Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem 

konserwatorów zabytków i stanowi ich społeczną re-

prezentację”. 

W wyniku dyskusji sformułowane zostały następujące 

cele Stowarzyszenia:

1  integracja specjalistów wszystkich dyscyplin, któ-

rych działalność jest związana z ochroną i konser-

wacją zabytków; 

2  kształtowanie w społeczeństwie właściwego sto-

sunku do dziedzictwa kulturowego;

3  dbałość o etykę postępowania konserwatorskiego;

4  ochrona zawodowych potrzeb członków stowarzy-

szenia i całego środowiska konserwatorskiego;

5  inspirowanie i prowadzenie prac badawczych w za-

kresie ochrony zabytków i konserwatorstwa.

Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego SKZ został, 

cieszący się dużym zaufaniem, kreatywny przedsta-

wiciel urzędujących konserwatorów, kol. Wawrzyniec 

Kopczyński, pełniący wówczas funkcję konserwatora 

zabytków w Lesznie.”

(…)

„Spośród wielu wspaniałych postaci – członków zało-

życieli SKZ, z oczywistych względów wymienię jedynie 

tych, którzy od początku, przez trzydzieści lat społecz-

ną pracą „na dobre i na złe” związali się ze Stowarzysze-

niem i którym stowarzyszenie bardzo wiele zawdzię-

cza.

WALNY ZJAZD I 30-LECIE SKZ
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Śp. prof. dr hab. Wojciech Kalinowski – wybitna po-

stać, przyjazna osobowość, prekursor w zakresie two-

rzenia nowoczesnego systemu dokumentacji i rejestru 

zabytków, wywodzący się z Radomia, twórca wyjątko-

wo ważnej instytucji jakim przez lata był Ośrodek Do-

kumentacji Zabytków w Warszawie.1 Nasze Stowarzy-

szenie pamięta o Profesorze Wojciechu. Przypomnę, że 

w 1993 roku na wniosek IV Walnego Zjazdu SKZ, który 

obradował w Rydzynie ZG SKZ ustanowił nagrodę im. 

Wojciecha Kalinowskiego, przyznawaną raz na dwa 

lata. 

Dr Tadeusz Rudkowski – nestor środowiska konser-

watorskiego - bez reszty oddany sprawom ochrony 

zabytków. Sekretarz Generalny ZG SKZ 1-ej kadencji 

niestrudzony i niezawodny partner i uczestnik spo-

tkań, konferencji i zjazdów. Zasłużony działacz na rzecz 

ochrony sztuki sepulkralnej. Wiedza, oraz umiejętność 

rzetelnej oceny spraw wpływających do Zarządu 

Głównego spowodowała, że został wielokrotnie wy-

branym na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ZG 

SKZ. Ceniony autorytet Stowarzyszenia, a także innych 

organizacji. 

Kol. Marek Konopka, nieoceniony, wieloletni członek 

Zarządu Głównego SKZ, w którym pełnił różne funkcję 

skarbnika, sekretarza, organizator biura ZG SKZ, inicja-

tor wielu pomysłów, aktualnych do dnia dzisiejszego, 

„chodząca” encyklopedia wiedzy dot. środowiska kon-

serwatorskiego, inicjator i redaktor wielce pożyteczne-

go wydawnictwa pt. Kurier Konserwatorski. Warto pa-

miętać, że syn kol. Marka jest autorem znaczków SKZ, 

1-go – (emalia) z wizerunkiem dzięcioła oraz znaczka 

aktualnego, który wykorzystujemy również jako logo 

firmowe. Projekty wykonał grzecznościowo w prezen-

cie dla SKZ. 

Prof. dr hab. Bohdan Rymaszewski – ceniony, o swo-

istym poczuciu humoru, lubiany autorytet w dziedzinie 

ochrony zabytków. Wieloletni konserwator zabytków 

w Toruniu. W latach 1972 - 1983 r., trzykrotnie z prze-

rwami, zasiadał na stanowisku GKZ w MKiS, gdzie dał 

się poznać jako skuteczny negocjator w trudnych spra-

wach dotyczących ochrony zabytków oraz wrażliwy na 

problemy konserwatorów terenowych. Autor ważnych 

publikacji, naukowych i popularno naukowych, zwłasz-

cza dokumentujących procesy rewaloryzacji i konser-

wacji zabytków w Polsce. 

Kol. Bohdan Rymaszewski w latach 1984 - 1987 i 1987 

– 1990 sprawował funkcję prezesa ZG SKZ. Dwukrot-

ny wybór świadczy o szacunku jakim został obdarzony 

przez naszych członków. 

Kol. dr Andrzej Michałowski – karierę zawodową 

rozpoczynał jako konserwator zabytków w Kielcach. 

W Warszawie twórca Zarządu Ochrony i Konserwa-

cji Zespołów Pałacowo Ogrodowych. Znakomity or-

ganizator, pomysłodawca i realizator wielu cennych 

przedsięwzięć w obszarze ochrony zieleni, zespołów 

parkowych oraz cmentarzy. Z ogromnym powodze-

niem prowadził międzynarodową współpracę na rzecz 

rewaloryzacji terenów zielonych. Jest współtwórcą 

Akademii Nieświeskiej. Nasze Stowarzyszenie wiele za-

wdzięcza kol. Andrzejowi. Warto przypomnieć, że „tuła-

jące się” w prywatnym mieszkaniu biuro ZG SKZ, przyjął 

„pod dach” swojej instytucji. W latach 1996 – 1999 Wi-

ceprezes ZGSKZ. 

Po rezygnacji kol. M. Konopki z redakcji Kuriera Konser-

watorskiego, kol. A. Michałowski zajął się redakcją pi-

sma Stowarzyszenia pt. „Wiadomości Konserwatorskie” 

nadając mu kolorową szatę.

Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk – to niekonwencjonalna 

postać, o ogromnym dorobku naukowym, aktywnie 

działający na rzecz powstania SKZ. Otwartyw prezen-

towaniu własnych, niejednokrotnie kontrowersyjnych 

poglądów. Zaangażowany w pracy społecznej wielu 

organizacji. Jest członkiem inspirującymi niezawod-

nym. Uczestnik wszystkich konferencji, zjazdów i ze-

brań. Z inicjatywy prof. J Kowalczyka odbyły się trzy 

międzynarodowe konferencje SKZ w Kazimierzu n/d 

Wisłą, na Jasnej Górze w Częstochowie oraz na zam-

ku w Krasiczynie. Jest autorem fundamentalnych dzieł 

dot. historii sztuki. Ostatnie lata to zakończenie prac 

przy wiekopomnym dziele, pt. „Opisy i widoki zabyt-

ków w Królestwie Polskim (1844 – 1855). Profesor J. 

Kowalczyk z zespołem pracował nad redakcją i opra-

cowaniem krytycznym. Kol. prof. J. Kowalczyk w latach 

1990 - 1993 był prezesem ZG SKZ.
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Śp. prof. dr inż. Tadeusz Polak, wieloletni Dyrektor Na-

czelny PP PKZ, znana postać nie tylko w kraju. Jeden z 

wnioskodawców powołania Stowarzyszenia. W życzli-

wych wspomnieniach członków Oddziału Mazowiec-

kiego SKZ, został zapamiętany jako ten, który wspierał 

i ułatwiał działalność pracowników na rzecz powołania 

SKZ. Znakomity organizator promujący PP PKZ. W kraju 

i poza granicami. Uczestniczył w zjazdach i konferen-

cjach organizowanych przez ZG SKZ. Pomimo różnych, 

również kontrowersyjnych ocen, niewątpliwie cieszył 

się dużym autorytetem.

Inż. Jerzy Jasiuk – zasłużony członek – założyciel na-

szego Stowarzyszenia w szczególności zaangażowa-

ny w pracy na rzecz macierzystego Mazowieckiego 

Oddziału SKZ. Wieloletni Dyrektor Muzeum Techniki 

w Warszawie, skromny i uczynny, a zarazem wybitny 

znawca sztuki przede wszystkim dotyczącej. zabytków 

techniki, których urodę i szeroko rozumianą wartość 

potrafi przekazać i popularyzować w niedościgniony 

sposób. 

Śp. mgr Mieczysław Kurzątkowski – wieloletni Wo-

jewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie, członek 

założyciel, a także członek Zarządu Głłównego SKZ. 

Zawód konserwatora zabytków traktował z najwięk-

szym oddaniem. Skromny, a jednocześnie stanowczy, 

niezawodny, świetnie zorganizowany i przygotowany, 

wymagający przede wszystkim wobec siebie. Zwolen-

nik powołania terenowych konserwatorów zabytków. 

Dzięki Jego staraniom zabytkowe zespoły: Lublin, Kazi-

mierz n/d Wisłą i Zamość pozyskały wówczas miejskich 

konserwatorów zabytków. Wspólnie z kol. Henrykiem 

Kondzielą, byli pomysłodawcami i podjęli się nieoce-

nionej pracy redakcyjnej wydawnictwa SKZ pt.: Polski 

słownik biograficzny konserwatorów zabytków” M. Ku-

rzątkowski był zasłużonym oraz niekwestionowanym 

autorytetem państwowych służb konserwatorskich 

oraz naszego stowarzyszenia.

Doc. dr Henryk Kondziela – wysoce ceniony konser-

wator zabytków w Poznaniu, oraz wieloletni prezes 

Poznańskiego Oddziału SKZ, członek Zarządu Głów-

nego SKZ w początkowym okresie – przewodniczący 

Głównego Sądu Koleżeńskiego. Czynny uczestnik ze-

brań i zjazdów. Zasługą, którą na trwałe wpisał się do 

historii Stowarzyszenia jest wydawnictwo pt. „Polski 

Słownik biograficzny konserwatorów zabytków”. Po-

mysłodawcami oraz autorami pierwszych numerów 

był wspomniany już śp. kol. Mieczysław Kurzątkowski 

i kol. Henryk Kondziela. Obecnie, z trudem godnym 

największego uznania, kol. Henryk Kondziela wraz 

z kol. Hanną Krzyżanowską konsekwentnie kontynuują 

to bezcenne wydawnictwo. Z tego powodu należą się 

redaktorom wielkie słowa uznania. 

Kol. mgr Jan Gromnicki – wieloletni, ceniony pracow-

nik Zarządu PP PKZ , główny specjalista archeolog, 

a także Dyrektor Oddziału Badawczo – Konserwator-

skiego. W PP PKZ odpowiedzialny za archiwa. Kol. J. 

Gromnicki to zasłużony i koleżeński członek naszego 

Stowarzyszenia, w którym od początku powstania 

sprawował różne funkcje we władzach Oddziału War-

szawskiego i ZG SKZ podejmując cenne inicjatywy.

Kol. mgr inż. arch. Andrzej Misiorowski – pierwszy 

Prezes Oddziału Warszawskiego SKZ  w Warszawie. 

W pracy zawodowej, znany i ceniony architekt, autor 

projektów konserwatorskich dla obiektów zabytko-

wych. Realizator wielu prac konserwatorskich w kraju 

i za granicą.

Kol. Jerzy żurawski – znany przede wszystkim jako 

konserwator zabytków w Kazimierzu n/d Wisłą, które-

go pasja, doświadczenie i konsekwencja niejednokrot-

nie ratowały ten cenny zespół przed niewłaściwą in-

gerencją. Wysokiej klasy fachowiec i przyjazny kolega. 

Niestrudzony obrońca wartości krajobrazowo-kultu-

rowych w szczególności regionu Kazimierza n/d Wisłą 

i Janowca, wspierany przez swego kolegę M. Kurząt-

kowskiego, wówczas wojewódzkiego konserwatora 

zabytków w Lublinie.

Śp. prof. Maria Borowiejska-Birkenmajerowa – 

pierwsza Prezes Oddziału Krakowskiego SKZ. Energicz-

na, zaangażowana w tworzenie Oddziału, Prof. M. Boro-

wiejska – Birkenmajerowa, w niedługim czasie skupiła 

wokół Stowarzyszenia sporą grupę członków. Cieszyła 

się dużym zaufaniem, oraz skutecznością w działalno-

ści na rzecz SKZ w Krakowie. Jej wczesne odejście to 

niepowetowana strata. 
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Śp. mgr Lubomira Madejska – pierwsza Prezes Szcze-

cińskiego Oddziału SKZ, wieloletni członek ZG SKZ. 

Zaangażowana w pracę na rzecz ratowania zabytków 

Pomorza Zachodniego. Jej staraniom zawdzięczamy 

wysoką pozycję stowarzyszenia tamtego regionu, Nie-

zwykle ceniona jako oddany pracownik służby konser-

watorskiej oraz życzliwa koleżanka. Trudno uwierzyć 

w Jej nieznane odejście.

Śp. mgr Janina Grabowska – Prezes Oddziału SKZ 

w Gdańsku wyjątkowa i piękna postać. Posiadała 

dużą wiedzę oraz autorytet. Cieszyła się szacunkiem 

i uznaniem środowiska konserwatorskiego. Prowadzi-

ła Gdański Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 

który pod Jej kierownictwem był wysoko cenioną in-

stytucją.

Dr Lech Krzyżanowski – historyk sztuki, wieloletni 

Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Konserwatorskich w PP 

PKZ. Znana postać w środowisku, konsekwentnie bro-

niący swoich racji. Doświadczony, wojewódzki kon-

serwator zabytków w Warszawie. Dołożył wielu starań 

w powołanie naszego Stowarzyszenia, zwłaszcza pra-

cując przy opracowaniu i zatwierdzeniu statutu.

Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Pawlicki – wieloletni 

przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej w ZG SKZ, 

niezawodny uczestnik zjazdów i konferencji. Architekt, 

z dużym doświadczeniem konserwator zabytków. Pro-

fesor w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji 

Zabytków Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Badacz 

architektury, autor wielu cennych opracowań naukowo 

– badawczych w tym teoretycznych i projektowych.  

o dużym dorobku i cennych publikacji zawodowych. 

Mgr inż. arch. Janusz Nekanda-Trepka – architekt-

-urbanista, wybitny specjalista w tej dziedzinie. Aktyw-

ny uczestnik dyskusji merytorycznych prowadzonych 

na forum SKZ w szczególności zasłużony w pracach 

legislacyjnych. dot. Stowarzyszenia. Zaangażowany 

w pracach Szczecińskiego Oddziału SKZ.

Mgr Mieczysław Ptaśnik – wieloletni Dyrektor ZMiOZ 

w ówczesnym MKiS. Zapisał się w pamięci konserwa-

torów zabytków jako dyrektor ZMOZ, z którym współ-

praca układała się bardzo dobrze. Rozumiał problemy 

ochrony zabytków oraz urzędujących wojewódzkich 

konserwatorów zabytków.

Dr inż. arch. Janusz Stępkowski – architekt, urbani-

sta, członek ZG SKZ, w którym pełnił różne funkcje. 

Współtwórca i wieloletni Dyrektor Zespołu Ekspertów 

Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Ze-

społów Staromiejskich, rzeczoznawca SKZ. Zasłużony 

żołnierz AK, odznaczony najwyższymi odznaczeniami 

państwowymi. 

Mgr inż. arch. Mieczysław Soczyński – architekt, 

urbanista, specjalista w Zespole Ekspertów Międzyre-

sortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów 

Staromiejskich, członek ZG SKZ, w którym piastuje 

odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Sądu Ko-

leżeńskiego ZG SKZ, uczynny i służący pomocą kolega. 

Mgr Lucjan Czubiel – członek założyciel SKZ, znany 

i ceniony wojewódzki konserwator zabytków w Olsz-

tynie, znawca Warmii i Mazur, bardzo ceniony i lubiany 

kolega.

Mgr inż. arch. Tadeusz Chrzanowski – członek założy-

ciel SKZ, wojewódzki konserwator zabytków w Gdań-

sku. Niezwykle aktywny w działalności zawodowej, jak 

i społecznej. 

Proszę mi wybaczyć, że nieskromnie, wymienię rów-

nież siebie – mgr inż. arch. Maria Sarnik Konieczna – 

wieloletni konserwator zabytków w Zamościu w okre-

sie pierwszej, kompleksowej rewaloryzacji, następnie 

wicedyrektor ZMOZ w ówczesnym MKiS, Wicedyrektor 

Zespołu Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Re-

waloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich, Główny 

Specjalista ds. zabytków w AWRSP. Należałam do grupy 

członków założycieli SKZ i począwszy od pierwszej ka-

dencji pracuję w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia 

pełniąc różne funkcje począwszy od skarbnika 1-ej ka-

dencji ZG SKZ, następnie sekretarza ZG SKZ, przez dwie 

kadencje, w latach 1993 – 1996 i 1996 – 1999, pełniłam 

funkcję prezesa ZG SKZ, obecnie, trzecią kadencję peł-

nię funkcję sekretarza ZG SKZ. Jestem Pracę społeczną 

z mandatu członków Stowarzyszenia poczytuję za za-

szczyt i wielkie wyróżnienie.” 

(…)
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„Działalność wydawnicza

Biuletyn ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

pt. Wiadomości Konserwatorskie z przerwami ukazy-

wał się od 1986 r. W wyniku dyskusji prowadzonej na 

posiedzeniu ZG SKZ w dniu 11 grudnia 2002 r. w/s 

podjęcia wysiłku utrzymania Wiadomości Konserwa-

torskich, co jak stwierdzono, wymagało restrukturyzacji 

wydawnictwa, w celu jego ożywienia i przydatności 

w środowisku konserwatorskim, w pierwszym półroczu 

2003, kol. Kazimierz Kuśnierz przygotował założenia 

i projekt ramówki, który został rozesłany do szerokiego 

grona potencjalnych autorów i korespondentów. Wło-

żony wysiłek został uwieńczony sukcesem, poparty 

ogromnym wysiłkiem w szczególności kol. kol Preze-

sów ZG Jerzego Jasieńki i Kazimierza Kuśnierza. Otrzy-

maliśmy wydawnictwo, które jest godną wizytówką 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Po zmia-

nie formuły pisma i dwuletnich staraniach, Komitet 

Badań Naukowych przyznał naszemu wydawnictwu 

punktację 4. Stawia to Wiadomości Konserwatorskie 

w gronie pism naukowych i naukowo-technicznych 

wydawanych w języku polskim na pozycji o najwyższej 

punktacji. Jest to obecnie jedyne pismo o takiej punk-

tacji wśród pism o tematyce konserwatorskiej. Ostat-

nie dwa numery wydane są już w wersji angielskiej. To 

podwyższa punktację do 6 punktów KBN.

Do sukcesu stowarzyszenia należy zaliczyć podjęcie 

pracy i kontynuację wydawnictwa, o którym już wspo-

mniałam, pt. Polski słownik biograficzny konserwa-

torów zabytków autorów Henryka Kondzieli i Hanny 

Krzyżanowskiej. Wydanie słownika było możliwe je-

dynie dzięki życzliwości i porozumieniu SKZ z KOBiDZ, 

obecnie mamy uzgodnienie z Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa. Jest nadzieja, że słownik będzie nadal 

miał zapewnione finansowanie i będzie wydawany. 

W tej sprawie słowa podziękowania należą się również 

śp. Panu Tomaszowi Mercie, GKZ, który swego czasu 

zadecydował o sposobie finansowania. 

Czasopismo Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia 

Konserwatorów Zabytków pt. Biuletyn Oddziału War-

mińsko Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów 

Zabytków, który ukazuje się od 1988 roku, jako wy-

dawnictwo nieperiodyczne. Jest kontynuowane dzięki 

skutecznym staraniom Prezes Oddziału. Warmińsko-

-Mazurskiego o zabezpieczenie na ten cel środków 

finansowych.

W dorobku wydawniczym mamy publikacje wyda-

wane z okazji zorganizowanych przez Stowarzyszenie 

międzynarodowych i ogólnopolskich sesji np.: 

– w 1988 r. Konserwator i Zabytek wydanej z sesji 

w Toruniu;

– w 1991r. Ars sacra et restauratio z międzynarodowej 

sesji na Jasnej Górze;

– w 2000 r. Kraków 2000;

– w 2006 r. Polskie konserwacje poza granicami kraju;

– w 2008 r. 90-lecie powołania Państwowej Służby 

Ochrony Zabytków. Przeszłość, teraźniejszość, przy-

szłość.

(…)

„Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nagrody i 

konkursy:

1  w 1984 roku ZG SKZ ustanowił doroczną nagro-

dę im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego 

(wniosek I-go Walnego Zjazdu SKZ w Zaborowie);  
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  Prezesem ZG SKZ był doc. dr hab. Bohdan Ryma-

szewski.;

2  w 1989 roku ZG SKZ ustanowił nagrodę im. Gerarda 

Ciołka, przyznawaną raz na dwa lata (wniosek II Wal-

nego Zjazdu SKZ we Wrocławiu); Prezesem ZG SKZ 

był doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski;

3  w 1989 roku ZG SKZ ustanowił nagrodę Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt-

ków za wyróżniające się publikacje przede wszyst-

kim książkowe z zakresu ochrony zabytków i mu-

zealnictwa i dyscyplin współdziałających. Nagroda 

jest przyznawana raz do roku publikacjom, które 

ukazały się z datą dwóch lat poprzednich; Prezes ZG 

SKZ był doc. dr hab. Bohdan Rymaszewski;

4  w 1993 roku ZG SKZ ustanowił nagrodę im. Wojcie-

cha Kalinowskiego, przyznawaną raz na dwa lata, 

(wniosek IV Walnego Zjazdu SKZ w Rydzynie); Pre-

zes ZG SKZ była mgr inż. arch. Maria Sarnik -Koniecz-

na; 

5  w 1994 roku Generalny Konserwator Zabytków 

i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków wspól-

nie ogłosiło doroczny konkurs na najlepsze prace 

studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące 

ochrony zabytków i muzealnictwa; Prezes ZG SKZ 

była mgr inż. arch. Maria Sarnik –Konieczna;

6  w 1995 roku ZG SKZ ustanowił prestiżową nagrodę 

im ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba CONSERVA-

TOR ECCLESIEAE (wniosek XI Walnego Zjazdu SKZ w 

Kazimierzu n/d Wisłą); Prezes ZG SKZ była mgr inż. 

arch. Maria Sarnik-Konieczna;

7  w marcu 2006 roku, ZG SKZ ustanowił: Nagrodę „Me-

moria, Spiritus, Materia”, będzie przyznawana przez 

ZG SKZ wybitnym postaciom – za szczególne zasłu-

gi na rzecz dziedzictwa kulturowego. Każdorazowo 

Kapitule ds. przyznania Nagrody „Memoria, Spiritus, 

Materia” przewodniczy Prezes ZG SKZ; Prezes ZGZ 

SKZ był prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko. Nagrodę 

stanowi dyplom oraz statuetka z brązu, projekt au-

torstwa Mariana Koniecznego. Projekty medali na 

nagrody konkursowe w prezencie dla SKZ, wykonał 

prof. Marian Konieczny.”

(…) 

Wymienię jedynie najważniejsze, a zarazem najciekaw-

sze wydarzenia:

1  Wystawa Carskie wrota jako jedno z zadań zleco-

nych, dofinansowanych przez MKiDN było wyda-

rzeniem spektakularnym. W Kijowie i kilku innych 

miastach Ukrainy została przedstawiona wystawa 

fotograficzna pokazująca dokonania polskich przy 

ponownym odtworzeniu srebrnych carskich wrót 

Soboru Kijowskiego. Kuratoremi i inicjatorem wy-

stawy był członek naszego Stowarzyszenia kol. arch. 

Jan Pawlicki. 

2  Wystawa Kol. Zbigniew Myczkowski, członek Kra-

kowskiego Oddziału SKZ w 2002 r. został wybrany 

do Rady ICCROM w Rzymie jako przedstawiciel Pol-

ski.

3  1 marca 2004 roku na Wawelu w Krakowie, w obec-

ności Pana Ryszarda Miklińskiego, ówczesnego 

Generalnego Konserwatora Zabytków, nastąpiło 

podpisanie umowy między Stowarzyszeniem Kon-

serwatorów Zabytków w Polsce, a Stowarzyszeniem 

Konserwatorów Litwy.

4  Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków posia-

da własną stronę internetową, którą opracowała 

i na bieżąco prowadzi. kol. dr inż. arch. Dominika 

Kuśnierz – Krupa z Krakowskiego Oddziału SKZ. Z 

uznaniem to podkreślam, gdyż za tę pracę kol. Do-

minika prowadzi ją bezinteresownie. Biorąc pod 

uwagę biedę finansową, z którą się borykamy, za-

angażowanie społeczne naszych kolegów, którzy 

przekazują wiedzę i własny czas na rzecz Stowarzy-

szenia zasługuje na szczególne uznanie.

5  Wydarzeniem o doniosłym znaczeniu w życiu śro-

dowiska konserwatorskiego, a przede wszystkim 

w historii Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt-

ków, był I Kongres Konserwatorów Polskich. Wpraw-

dzie dyskusja o potrzebie, a nawet konieczności 

zorganizowania Kongresu Konserwatorów Polskich, 

została rozpoczęta jeszcze w VI kadencji ZG SKZ, 

przypomnę, że jednak dopiero kol. Prezes ZG SKZ 

Jerzy Jasieńko w I-ym półroczu 2003 roku, ponow-

nie podjął temat organizacji kongresu oraz opraco-

wał wstępne założenia, które przedłożył do dyskusji 
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  Prezydium ZG SKZ. Pierwszy Kongres Konserwato-

rów Polskich odbył się w dniach 5-7 października 

2005r., w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. Jest 

to wydarzenie o znaczeniu historycznym. Na zakoń-

czenie obrad, Kongres przyjął Rezolucję, Wydane 

dwa  specjalne numery Wiadomości Konserwator-

skich, zawierają referaty i całość dyskusji kongreso-

wej. Pragnę podkreślić, że uroczystość tę poprzedził 

ogrom pracy, wysiłku i determinacji sztabu pracują-

cego pod kierunkiem kol. Jerzego Jasieńki – Prezesa 

ZG SKZ, a zarazem bohatera tej uroczystości w mija-

jącym trzydziestoleciu.”

(…)

„SKZ czynnie włączyło się do prac nad projektem 

ustawy. Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SKZ 

korzystając z wielu konsultacji i uwag m.in. członków 

Oddziału Mazowieckiego przekazała do Komisji Sejmo-

wej pisemne stanowisko ZG SKZ, jak również czynnie 

uczestniczyła w posiedzeniach Komisji Sejmowej, pra-

cującej nad ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Niestety, uwagi przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, uczestniczących w obradach Komisji 

Sejmowej nie zostały uwzględnione nawet w tak za-

sadniczej sprawie jak przyjęcie kryteriów, które powi-

nien spełniać kandydat na Generalnego Konserwatora 

Zabytków. Uchwalona i aktualnie obowiązująca usta-

wa nie spełnia oczekiwań i zdaniem większości pilnie 

wymaga nowelizacji co zostało mocno podkreślone 

w debacie kongresowej.”

„Stowarzyszenie zorganizowało kilka wystaw:

1  Unicestwione dziedzictwo zrealizowana przez kol. 

Marka Barańskiego została pokazana w Niemczech: 

w Instytucie Herdera w Marburgu (17.01-28.03.03r.), 

w Wisbaden (02.04.-10.05.03r.), w Hildesheim w 

Instytucie Hornemana (13.05.-12.06.03r.), w Lip-

sku (16.06.-15.07.03r.), w USA w Baltimore (20.03.-

25.03.03r.).

2  16 września 2004r. otwarto w Berlinie wystawę zor-

ganizowaną przez kol. M. Barańskiego pt.: Odbudo-

wany Zamek Królewski na Starym Mieście w War-

szawie, a następnie została pokazana na Targach 

DENKMAL w Lipsku. (finansowana przez: Min. Kul-

tury z funduszu dopłat do gier losowych, Fundację 

PN i FDP Fraktion). Otrzymała wysoką ocenę MSZ, 

które wytypowało ją do wykorzystania w ramach 

imprez kulturalnych Roku Polskiego w Niemczech 

2005/2006.

3  Wystawa pt.: Ostatnie spojrzenie. Zdjęcia lotni-

cze Warszawy 1944. Sfinansowana przez Fundację 

Współpracy PN, przy pomocy Urzędu Miasta Sto-

łecznego W-wy i Polskich Pracowni Konserwacji 

Zabytków S.A. zorganizowana przez SKZ i Muzeum 

Historyczne w Warszawie. 

Członkowie Prezydium ZG SKZ uczestniczyli w uro-

czystościach organizowanych przez nasze oddziały jak 

np.: w Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Warszawie oraz 

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 

aktywnie uczestniczyli w uroczystościach, konferen-

cjach, zjazdach, spotkaniach w szczególności organizo-

wanych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami np. 

w Europejskich Dniach Dziedzictwa, Zabytki architek-

tury przemysłowej dziś i jutro”itd., oraz organizowa-

nych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. 

(…)

„Gdybym miała dokonać trudnego wyboru najważniej-

szych spośród samych ważnych wydarzeń, to moim 

zdaniem, niewątpliwie do takich należą: I Kongres Kon-

serwatorów Polskich, który odbył się w dniach 5-7 paź-

dziernika 2005r. w Warszawie oraz doroczny konkurs na 

najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie 

dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa. Ogłoszo-

ny w 1994 roku, Konkurs Generalnego Konserwatora 

Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 

cieszy się z roku na rok coraz to większym zaintereso-

wanie. Jest to poważna oferta naszego środowiska.”

Komentarz

1  Wojciech Kalinowski odegrał ogromną rolę w sfor-

mułowaniu programu ODZ i jego realizacji, jednak-

że nie był twórcą tej instytucji. Założycielem ODZ 

był prof. K. Malinowski. Po 14 latach jego istnienia 

nową formułę określił trzeci jego dyrektor, jakim był 
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W. Kalinowski. Po powstaniu SKZ został, w trakcie 

pierwszej kadencji, przewodniczącym Komisji Kwa-

lifikacyjnej przyjmującej członków stowarzyszenia. 

3  Pierwszy nr Wiadomości Konserwatorskich ukazał 

się w końcu 1985 r. M. Konopka był twórcą formuły 

pisma i jego redaktorem przez 10 lat. Był on całkowi-

cie odmienny od obecnego kształtu tego periody-

ku, realizowany w warunkach niemal ”podziemnych” 

w powielarni Instytutu Jądrowego w Świerku, gdyż 

uzyskanie debitu na nowe pismo (i papier) było w 

tamtym czasie bardzo trudne. W/w redagował rów-

nież Kuryer Konserwatorski, ale było to pismo Gene-

ralnego Konserwatora Zabytków.

3  Z inicjatywą Kongresu Konserwatorów wystąpiło 

Prezydium PKN ICOMOS organizując porozumienie 

stowarzyszeń związanych ze środowiskiem konser-

watorskim. W ramach porozumienia wypracowana 

została koncepcja kongresu, którego realizacji pod-

jęło się Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 

którego prezesem był wówczas prof. J. Jasieńko. 

PKN ICOMOS optował wówczas za innym terminem 

Kongresu, gdyż został on zwołany u schyłku rządu 

SLD i nie był to okres sprzyjający przedstawianiu 

postulatów ewentualnej nowej ekipie rządowej, co 

znalazło potwierdzenie w praktyce, gdyż wnioski z 

kongresu do dzisiaj są aktualne i  nie udało się ich 

zrealizować.

Fragmenty tekstu oraz  przypisy pochodzą od redakcji 

Biuletynu informacyjnego.

Źródło:

Wiadomości Konserwatorskie, nr 30/2011, s. 86-196 (
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OD REDAKCJI
Międzynarodowa konferencja: KARTA KRAKOWSKA 2000 – 10 lat później
Kraków, 17-19 listopada 2011

Zorganizowana na nowe tysiąclecie konferencja kon-

serwatorska w Krakowie w 2000 r. przyniosła w rezul-

tacie kolejną kartę doktrynalną, co w intencji jej twór-

ców miało aktualizować ustalenia Karty Weneckiej i jej 

pochodnych, niejako otworzyć nowy rozdział mocno 

osadzony w tradycji myśli konserwatorskiej. Rzeczywi-

stość i zmiany jakie nastąpiły w pierwszej dekadzie no-

wego tysiąclecia nie w pełni potwierdziły te nadzieje. 

Karta jest cytowana i jest punktem odniesienia, ale nie 

wszędzie spotkała się z pełnym zrozumieniem. Twórcy 

tamtej konferencji postanowili pochylić się nad nią za-

praszając po 10 latach międzynarodowe grono specja-

listów z zakresu konserwatorstwa i ochrony zabytków. 

W trakcie dwudniowych obrad krajowskich przedsta-

wiono 25 referatów. Wśród autorów z zagranicy byli tak 

wybitni znawcy problematyki, jak Giuseppe Cristinel-

li, Tatiana Kirowa z Włoch, Andre de Nayer z Belgi czy 

Manfred Wehdorn z Austrii i Tamas Fejerdy z Węgier, 

a także plejada polskich specjalistów z niemal wszyst-

kich politechnik w Polsce. Ważnym wydarzeniem 

konferencji była prezentacja gościom ekspozycji Kra-

ków podziemny, zrealizowanej przez organizatorów 

konferencji w ostatnich latach, będącej niewątpliwie 

egzemplifikacją postaw z zakresu ochrony zabytków 

i doktryny konserwatorskiej (wystawie tej, która jest 

niewątpliwie wydarzeniem 2011 r. w zakresie promocji 

i edukacji ochrony zabytków poświęcimy więcej miej-

sca w biuletynie przyszłorocznym).



MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim

Gubin, 31 maja – 2 czerwca 2012 r. 
 

KOMUNIKAT NR 1

KARTA   ZGŁOSZENIA   UCZESTNICTWA

Imię i nazwisko ................................................................................................................................................................................................................................
Tytuł i stopień naukowy lub zawodowy ..........................................................................................................................................................................
Nazwa i adres instytucji ..............................................................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji ..........................................................................................................................................................................................................
tel. ........................................... fax .......................................... e-mail .....................................................................................................
 
Zgłaszam swój udział w Konferencji

Zgłaszam referat pt. ...................................................................................................................................................................................
(streszczenie na 1 str.  w załączeniu)

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 28.08. 1977 (Dz.U. Nr 133, poz. 883) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Organizatorów Konferencji.

Data .......................................  Podpis ......................................................................

Terminy:
Termin nadsyłania zgłoszeń i tematów referatów : 31 stycznia 2012 r.
Potwierdzenie przyjęcia referatów wraz z wytycznymi ich przygotowania 29 luty 2012 r.
Przesłanie tekstu referatu:  10 kwietnia 2012 r.   
Potwierdzenie przyjęcia referatu  i rozesłanie komunikatu nr 2 wraz z programem konferencji: 4 maja 2012 r.   
Przewiduje się opublikowanie artykułów w formie rozdziałów w wydawnictwie zwartym w języku polskim 
i niemieckim po konferencji. 

*Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary został utworzony przez: Gminę Gubin o statusie miejskim, Fundację Fara Gubińska oraz 
niemieckie Stowarzyszenie Wspierające Odbudowę Kościoła Farnego w Gubinie, w ramach projektu: „Renowacja Wieży Kościoła 
Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsz. transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”.

Informacja o projekcie: www.fara.gubin-guben.eu

KOMUNIKAT 1
Gubin, 31 maja – 2 czerwca 2012 r. 

Konferencja organizowana przez:  Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary*, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

w Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; we współpracy z Polskim Komitetem 

Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
 

CELE KONFERENCJI:
Przystąpienie Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej stworzyło możliwości uczestnictwa jej obywateli w wielu 
inicjatywach m.in. o charakterze gospodarczym i kulturalnym. Stworzone zostały warunki do stopniowego 
wyrównywania różnic w poziomie życia społeczno-gospodarczego pomiędzy różnymi regionami Europy. Odnosi 
się to w znacznym stopniu do terenów na pograniczu Polski i Niemiec. 
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W ciągu ostatnich lat nastąpiło zbliżenie gospodarcze i kulturowe pogranicznych regionów, podjęto szereg 
wspólnych inicjatyw, m.in. w oparciu o dotacje unijne. Ta pozytywna transformacja może wyzwolić – i niekiedy już 
wyzwala – szereg inicjatyw nie związanych bezpośrednio z gospodarką, a dotykających szeroko rozumianej ochrony 
wspólnego dziedzictwa kulturowego, którego jednym z elementów jest ochrona zabytków. Działania podejmowane 
w ostatnich latach wokół ruin fary w Gubinie ukazują możliwości jakie daje transgraniczna współpraca w oparciu o 
zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego. 
W trakcie konferencji zostaną postawione pytania: czy istnieją programy, plany, zamierzenia możliwe do realizacji 
równocześnie po obu stronach granicy, umożliwiające ochronę wspólnego dziedzictwa kulturowego? Czy istnieją 
organizacje, instytucje, urzędy mogące realizować takie projekty? Jakie są uwarunkowania prawne, techniczne, 
społeczne wykorzystania obiektów zabytkowych do współczesnych celów? Czy możliwa jest szersza współpraca 
polsko-niemiecka w podejmowaniu wspólnych inicjatyw, takich jak ta gubińska?
Organizatorzy proponują osobom i instytucjom zainteresowanym powyższą problematyką wzięcie udziału w 
konferencji umożliwiając szeroką dyskusję nad jej głównymi tematami.

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI:
1 Zabytki na pograniczu polsko-niemieckim – szanse, realia, zagrożenia
2 Inwestowanie w zabytki w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym
3 Inicjatywy obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim
4 Konserwacja i adaptacja zabytków do nowych funkcji
5 Turystyka kulturalna na pograniczu polsko-niemieckim

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. inż.  Bogusław Szmygin prof. dr hab. Ewa Łużyniecka prof. dr hab. Wojciech Eckert
prof. dr hab. arch. Piotr Molski Prof. Dr. Paul Zalewski dr  Barbara Bielinis-Kopeć

KOMITET ORGANIZACYJNY: 
Anna Dziadek, Janusz Gajda, Gabriela Łuc – Bardzik Guenter Quiel

Warunki uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego:  Warsztat Konserwatora 
Gubińskiej Fary, ul. Westerplatte 14 
pokój 102, 66-620 Gubin, Polska, e-mail: biuro@fara.gubin-guben.eu
Tel: 0048/68 455 32 92 Fax: 068 455 32 92

Udział w konferencji i imprezach towarzyszących jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i 
noclegów. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie i wysłanie KARTY ZGŁOSZENIA 
UCZESTNICTWA

Miejsce konferencji:
Konferencja odbywać się będzie w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury przy ul. Westerplatte 14 w Gubinie.
Wystąpienia przewidziane są w języku polskim i niemieckim. Organizatorzy zapewniają symultaniczne tłumaczenie 
referatów oraz udział w imprezach towarzyszących.

Noclegi należy rezerwować indywidualnie w:
1 Hotel NYSA ul. Dąbrowskiego 23 Gubin, tel. 068/3595005, 
 www.hotel-nysa.eu
2 Dom Turysty PTTK  ul. Obrońców Pokoju 18 Gubin, tel. 068/ 359-45-19 
 www.pttk.gubin.com.pl 
3 Hotel ONYX ul. Kresowa 122 Gubin, tel.068/ 359-83-01 
 www.hotelonyx-gubin.pl
4 Hotel U LECHA ul. Obrońców Pokoju 19 Gubin, 
 tel. 068/ 359 5322
5 Hotel  RETRO ul. Chopina 1, 66-620 Gubin, tel. 0504/14 0 028,
 www.retrogubin.pl
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INTERNATIONAL SYMPOSIUM
CASTLES AND MANOR HOUSES IN THE BALTIC REGION – COMPONENTS

 OF A EUROPEAN CULTURAL HERITAGE

Place: Greifswald, Krupp-Kolleg
Time: October 3rd to 6th, 2012 
Host: Caspar David-Friedrich-Institute of the University of Greifswald, Department of Art History, Prof. Dr. Kilian Heck; 
Project Partner: Krupp-Kolleg, Greifswald
  
Brief description
The post-medieval castles and manors, up to the present, are a central piece of the cultural landscape of the Baltic 
region. They are spread over altogether 10 countries (Germany, Poland, Russian region Kaliningrad, Lithuania, Latvia, 
Estonia, Finland, Sweden, Norway and Denmark), of which eight are part of the European Union.
The central theme of the Symposium will be the characteristic architecture of castles and manor houses in the Baltic 
region from the early modern period to the present. Furthermore the symposium will focus on history and cultural 
history. The functional, sociological and political differences and similarities of the manors of the landed gentry in 
the different countries will be analysed. It will be examined which historic cultural activities took place there and if a 
transcultural art history of the manors and castles exists in the Baltic region. 
Extending the research frame to the 20th century serves the purpose to especially document the political and 
social upheaval in the southern Baltic states after 1945, to receive framework data for future use concepts for many 
of these objects. Already practised and new concepts to save the heritage should be discussed under the aspect 
of preservation, economic efficiency and funding. The possibilities of database supported recording and digital 
reconstruction will also be an issue in this context. 
The use of the terms ‘residence’ or ‘castle’ for the domiciles of dynasts and the terms ‘mansion’ or ‘manor’ for those 
of the landed gentry differ in the countries in question. So an exact difference in definition will not be possible. 
Nevertheless special emphasis will be laid on the residential and farm buildings of the lower and the landed gentry.
The chief aim of the conference is to bring together scholars of the above mentioned countries experienced in 
the subject and representing the disciplines of art history, history, music, literature, and cultural studies as well as 
geography. We naturally welcome monument conservationists, restaurateurs as well as private and institutional 
owners. The symposium is to provide a scientific basis for a long term research project, based at the University of 
Greifswald. 
The time limit for presentation of the papers will be 30 minutes. The conference languages are German and English. 
Please send us an email with an exposé of your presentation concept (max 1 page) until 15 February 2012 as well 
as a short summary of your professional career and your current occupation. Proposals are to be sent to:
Dr. Jana Olschewski
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Caspar-David-Friedrich-Institut, Bereich Kunstgeschichte Rubenowstr. 2; 
D-17487 Greifswald
olschews@uni-greifswald.de

INTERNATIONALE TAGUNG
Schlösser und Gutshäuser in der Ostseeregion. 

Komponenten einer europäischen Kulturlandschaft

Ort: Greifswald, Krupp-Kolleg
Zeit: 3. bis 6. Oktober 2012 
Veranstalter:    Caspar David-Friedrich-Institut der Universität 
Greifswald, Bereich Kunstgeschichte, Prof. Dr. Kilian Heck, Lehrstuhl für Kunstgeschichte; Projektpartner: Krupp-
Kolleg, Greifswald

Kurzbeschreibung
Dass der Sinn für den Raum, in dem Geschichte sich ereignet, verloren gegangen ist, so dass  nur die Dimension der 
Zeit übrig bleibt, beklagt der Historiker Karl Schlögel in seinem 2003 er-schienenen Buch „Im Raume lesen wir die 
Zeit“. Schlögel möchte, dass der Blick wieder eher auf dauerhafte Strukturen und deren „raumprägende“ Wirkungen 
als allein auf das Ereignishafte der Geschichte gerichtet wird. 
Diese Überlegungen Schlögels könnten als Ausgangspunkt des geplanten Symposions dienen, sind doch die 
nachmittelalterlichen Schlösser und Gutshäuser bis in die Gegenwart ein zentraler Bestandteil der Kulturlandschaft 
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der Ostseeregion. Sie verteilen sich heute über ins-gesamt zehn Staaten (Deutschland, Polen, russische Region 
Kaliningrad, Litauen, Lettland, Estland, Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark), von denen acht Mitglieder 
der Euro-päischen Gemeinschaft sind. Im geplanten Symposion sollen die in diesen Ländern gelegenen Schlösser 
und Guthäuser ab der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, demnach für den Zeitraum von etwa 1500 bis 2000 
untersucht werden. Die Relevanz des Themas wird allein an der Zahl der Schlösser und Gutshäuser deutlich, die, 
bezogen auf die genannten Staaten, bei deutlich mehr als zehntausend Anlagen liegen dürfte. 
Ziel des Symposions ist es, für das Thema ausgewiesene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den 
genannten Staaten nach Greifswald einzuladen. Neben architektoni-schen Untersuchungen werden besonders 
auch die Geschichte und Kulturgeschichte der Anla-gen in den Vordergrund gerückt. Darüber hinaus soll untersucht 
werden, welche funktionalen, soziologischen und politischen Unterschiede zwischen einzelnen Herrensitzen 
des Landadels innerhalb der einzelnen Staaten bestehen. Auch die Zusammenarbeit der verschiedenen am 
Bau beteiligten Architekten und Künstler sowie die Innenausstattung der Räume werden Ge-genstand der 
Untersuchungen sein. Übergreifend soll die Frage diskutiert werden, ob es eine transkulturelle Kunstgeschichte 
der Herrenhäuser und Schlösser im Ostseeraum gibt. Nicht zuletzt soll auch erörtert werden, welche historischen 
kulturellen Aktivitäten sich an den Orten nachweisen lassen. Solche konnten etwa in zeremoniellen Begebenheiten 
wie Besuchen der jeweiligen Landesherren auf dem politischen, oder aber in Konzerten und Dichteraufenthalten 
auf dem künstlerischen Sektor bestehen. 
Eine exakte definitorische Trennung zwischen von Dynasten bewohnten und daher ter-minologisch als Residenzen 
oder Schlösser zu bezeichnenden Wohnsitzen und solchen des landsässigen Adels, die als Guts- oder Herrenhäuser 
angesehen werden, lässt sich aufgrund unterschiedlicher Definitionen in den einzelnen Staaten nicht durchführen. 
Dennoch liegt der Schwerpunkt des Symposions eher auf Wohn- und Wirtschaftsbauten des niederen und mittle-
ren Adels.  
Die Ausdehnung des Untersuchungszeitraums bis ins 20. Jahrhundert dient dazu, die insbesondere bei den 
südlichen Ostseeanrainerstaaten vorhandenen, politisch-sozialen Um-wälzungen nach 1945 zu erfassen, um 
dadurch Rahmendaten für künftige Nutzungskonzepte für viele dieser Objekte zu gewinnen. Mit diesem Ansatz 
wird angestrebt, bei Akteuren bereits laufender lokaler Projekte zur Revitalisierung von Gutsanlagen das Interesse 
für eine künftige übergreifende wissenschaftliche Untersuchung zu wecken. Die Wege zur Rettung des Erbes 
sollen an bereits praktizierten und neuen Konzepten unter den Aspekten der Denkmalpflege, Wirtschaftlichkeit 
und Förderungsmöglichkeiten diskutiert werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Möglichkeiten 
datenbankgestützter Erfassung und digitaler Rekonstruktion angesprochen.
Es sollen insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Disziplinen Kunstgeschichte und 
Geschichte, aber auch Musik-Literatur- und Kulturwissenschaften sowie Geographie eingeladen werden. 
Selbstverständlich sind auch Denkmalpfleger, Restauratoren sowie private und institutionelle Besitzer willkommen 
Bei der Fächerwahl ist auf die jeweils un-terschiedlichen nationalen Kontexte und Wissenschaftstraditionen zu 
achten.
Das Symposion besitzt durchaus Pilotcharakter, weil hier erstmals versucht wird, Wis-senschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in einer international ausgerichteten Tagung in Greifs-wald zusammenzuführen, deren Forschungen 
zu diesem Thema bislang eher isoliert geblieben sind, da sie nur im nationalen Kontext rezipiert und wahrgenommen 
wurden. Das Symposion soll die wissenschaftliche Grundlage für ein längerfristiges Forschungsprojekt zur Thematik 
lie-fern, das an der Universität Greifswald angesiedelt sein soll.
Die Redezeit beträgt 30 Minuten. Tagungssprachen sind Deutsch und Englisch. Bitte senden Sie uns bis zum 
15. Februar 2012 ein Exposé Ihres Referatskonzeptes (max. 1 Seite) sowie kurze Angaben zu Ihrem beruflichen 
Werdegang und Ihrer gegenwärtigen Tätigkeit per E-Mail. Vorschläge sind zu richten an:

Dr. Jana Olschewski
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Caspar-David-Friedrich-Institut, Bereich Kunstgeschichte Rubenowstr. 2; 
D-17487 Greifswald
olschews@uni-greifswald.de

Reference / Quellennachweis:
CFP: Castles and Manor Houses in the Baltic Region (Greifswald). In: 
H-ArtHist, Dec 20, 2011. <http://arthist.net/archive/2416>.
H-ARTHIST Humanities-Net Discussion List for Art History E-Mail-Liste für Kunstgeschichte im H-Net
Editorial Board Contact Address / Fragen an die Redaktion:hah-redaktion@h-net.msu.edu
Submit contributions to / Beiträge bitte an: http://arthist.net/mailing-list/mode=contribute Homepage: http://arthist.net

OGŁOSZENIA
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Leopold Lewin
Autor kilkudziesięciu zbiorów poezji i wielu tomów przekładów poetyckich. 
Urodzony w 1910 r. w Piotrkowie Trybunalskim, młodość i wiek dojrzały spędził
w Warszawie. W czasie wojny wywieziony do Rosji i Kazachstanu. Wiersze 
poniższe pochodzą z tomu Strofy o Warszawie, 1979.

Między kolumnami

Przez całą wieczność będę co dzień wracał

Do tego okna między kolumnami,

W którym świt gra na szybie jak na skrzypcach,

W którym do późna pulsuje śródmieście.

Przez całą wieczność będę co dzień wracał

Do tego okna między kolumnami,

 z którego patrzał na powstałą z ruin

Czarodziej z myszką na pociągłej twarzy.

Do tego okna płynął przez Atlantyk,

Aby się przez nie nałykać polszczyzny.

Aby się przez nie nadyszeć ojczyzny.

Ja o tym oknie śniłem na mokradłach

Pod Archangielskiem i w kazachskim stepie.

Ja z okna między kolumnami

Widziałem w roku pamiętnym, złowrogim,

Jak tłum wzburzony kamieniami kipiał,

Bomby łzawiące pękały na jezdni.

To w moje okno trafiały kamienie,

To z moich oczu toczyły się łzy.

Przez całą wieczność będę co dzień wracał

Do tego okna między kolumnami,

Przez które do mnie zagląda o brzasku

Mojego miasta twarz rozpogodzona.

Nowy Świat

Harmonia dwupiętrowych domów staroświecka!

Marzeń, wspomnień, zachwytów i spacerów stacja!

Jak wtedy, gdym przyjeżdżał tutaj na wakacje,

Oglądam was oczami zdumionego dziecka.

Domy suną szpalerem, jak w mojej pamięci.

Jak niegdyś, w koszach kwiaty- uczuć wysłannicy.

Blikle smakowitymi zapachami nęci.

Echa pisemek tłuką się w mojej ulicy.

Każda brama legendy głosi tajemnicze.

Na łagodnym wygięciu wielkopańskiej trasy

W poślizgu autobusów słyszę skrzyp kolasy,

Na płytach widzę krew i niewidzialne znicze.

Kolumny, wpierające dom, wtopione w mury.

Każdy załom obrazy przeszłowieczne mota.

Tak lubię staroświeckiej wdzięk architektury, 

Tak lubię świat Gomulickiego i Or-Ota.

ZAUŁEK POEZJI
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Redakcja Biuletynu informacyjnego
życzy współpracownikom, autorom, wszystkim czytelnikom

i sympatykom najlepszego Nowego Roku, 
przede wszystkim dobrego humoru i szczęścia w życiu osobistym, 

a także sukcesów w ochronie wartości, które są naszym 
dziedzictwem i powinny być w przyszłości.

Zamek Królewski w Warszawie w świetle choinki świątecznej. Fot. J. Mrozowski.
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