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biuletyn informacyjny PKN ICOMOS   nr 4 /2009

 
VALLETTA, MALTA  
5 -10 października 2009 
Komitet Wykonawczy i  
Komitet Doradczy ICOMOS   

 
      W dniach 5 – 10.10.2009 roku w Valletta(Malta) 

odbyły się doroczne posiedzenia statutowych ciał Międzyna- 
rodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).  W dniach 5,6, 
i 10 października odbywało się posiedzenie Komitetu Wyko- 
nawczego,7-8 października odbywało się posiedzenie Rady 
Naukowej,   zaś  dnia 9 października  posiedzenie Komitetu 
Doradczego.   Uczestniczyło  w nich  blisko 150  delegatów,  
którzy reprezentowali 70  Komitetów Narodowych i   30 Mię- 
dzynarodowych  Komitetów Naukowych. Obrady   Komitetu 
Wykonawczego poświęcono szczegółowemu  omówieniu  i  
zaplanowaniu głównych obszarów działania  międzynarodo- 
wego ICOMOS-u. Omówiono  główne problemy  administra- 
cyjne, finansowe i organizacyjne. Przyjęto sprawozdanie budżetowe i plan budżetu na 2010 r. 
(budżet międzynarodowego ICOMOS-u wynosi ok. 1.2 miliona euro). Przedstawiono i przedys-
kutowano szczegółowe sprawozdania z prac Rady Naukowej. 
 
ICOMOS i Światowe Dziedzictwo 
W pracach Rady Naukowej dominowały dwa problemy. Pierwszym były kwestie związane z 
zaangażowaniem ICOMOS-u w Światowe Dziedzictwo. Powołana została grupa robocza, 
która ma opracować trzy kwestie: politykę dotyczącą nowych nominacji; monitoring miejsc 
wpisanych już na Listę oraz analiza oświadczeń dotyczących stanu konferencji. Drugim 
problemem była generalna polityka ICOMOS-u względem aktualnych ograniczeń związanych 
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z ochroną dziedzictwa. Dyskusję na ten temat  ukierunkowało memorandum przygotowane 
przez G. Araoza, prezydenta ICOMOS. Problem ten został uznany za kluczowy dla 
funkcjonowania ICOMOS-u i dlatego postanowiono, że będzie przedmiotem następnej 
konferencji Komitetu Naukowego Teorii Konserwatorskiej.  

Przedmiotem emocjonalnej dyskusji było miejsce kolejnego Zgromadzenia 
Generalnego, zaplanowanego na rok 2011. Zadecydowano, że wobec narastających 
trudności o charakterze politycznym (m.in. brak gwarancji wydania wiz wszystkim delegatom) 
oraz niewielkiego zaawansowania przygotowań, Zgromadzenie nie może odbyć się w Iranie. 
Nowe propozycje zostaną przedstawione  w najbliższym czasie. 
 
Sesja naukowa      
Częścią obrad Rady Naukowej była sesja naukowa zatytułowana „Changing World, 
Changing Views of Heritage: the impact of global change on cultural heritage – 
Technological Change”. Temat sesji był analizowany w bardzo wielu aspektach, poczynając 
od problemów technicznych (laserowe techniki dokumentacji), poprzez problemy 
wprowadzania ekologicznych technologii do obiektów zabytkowych, aż do prognoz wpływu 
przemian klimatycznych na stan zachowania zasobu światowego dziedzictwa. Podczas sesji 
przedstawiono około 50 referatów, które pogrupowano w pięć sesji problemowych. 
 
ICOMOS na świecie   
Międzynarodowy sekretariat przedstawił analizy statystyczne dotyczące międzynarodowej 
sytuacji organizacji. Światowy ICOMOS liczy obecnie około 8900 członków. Aktywnie działa 
około 110 komitetów narodowych, a w ponad 20 krajach trwają prace zmierzające do ich 
reaktywacji lub utworzenia. Polski Komitet liczący ok. 160 członków, zajmuje 16 miejsce na 
świecie pod względem ilości członków, i pozycja ta nie zmienia się od 10 lat (najliczniejszy 
jest komitet francuski, który liczy blisko 1100 członków). W zestawieniu porównującym liczbę 
członków do liczby ludności kraju Polska lokuje się na 43 pozycji na świecie. Taka pozycja 
Polski wynika z polskiej specyfiki – PKN ICOMOS zrzesza specjalistów, którzy mają już 
pewne doświadczenia i osiągnięcia.  

Przedstawiciele francuskiego ICOMOS-u przedstawili stan zaawansowania prac 
związanych z opracowaniem Bazy Danych Członków ICOMOS-u. Baza ta będzie zawierała 
podstawowe informacje o członkach ICOMOS-u na całym świecie, które będą umożliwiły 
kontakt ze specjalistami ze wszystkich specjalności konserwatorskich. Baza ta ma być 
wdrażana od początku roku 2010. 
 
Nowa siedziba ICOMOS w Paryżu w 2011     
Podczas obrad przedstawiono również plany dotyczące nowej siedziby międzynarodowego 
sekretariatu ICOMOS-u w Paryżu. Nowa siedziba będzie mieściła się w XVIII-wiecznym 
budynku dawnego klasztoru w Charenton, który zostanie przebudowany na siedziby kilku 
organizacji. Między innymi będzie tam siedziba ICOM-u, międzynarodowego sekretariatu 
ICOMOS-u oraz francuskiego ICOMOS-u. W budynku powstanie odpowiednich rozmiarów 
biblioteka i czytelnia oraz sala konferencyjna na ponad 350 miejsc. Nowa siedziba będzie 
mogła pomieścić coraz obszerniejszą dokumentację związaną ze Światowym Dziedzictwem. 
Przeniesienie do nowej siedziby jest planowane na rok 2011.  

Komitet Wykonawczy podjął uchwałę o zaaprobowaniu wytycznych dotyczących 
przyjmowania tzw. tekstów doktrynalnych ICOMOS-u (wytyczne zostały oparte na 
propozycjach opracowanych przez B. Szmygina).   
 

John Hurd - Przewodniczącym Komitetu Doradczego 
Na zakończenie posiedzenia Komitetu Doradczego odbyły się wybory nowych 

władz. Na trzy lata przewodniczącym Komitetu Doradczego został ponownie wybrany J.Hurd 
(Wielka Brytania). 
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                                                                                                B. Szmygin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         INFORMACJE 
                                                                                                                                                                     

Sprawy członkowskie  
Przypominamy, że zgodnie z § 25 p.1.3 Statutu składki członkowskie za rok 2009 

powinny być opłacone do końca I kwartału tego roku, a z preferencji członkowskich  (np. 
obniżonych opłat konferencyjnych dla członków ICOMOS) można korzystać po 
uregulowaniu bieżących zobowiązań członkowskich.      
      

                          Konto PKN ICOMOS: CITIBANK:  46 1030 1654 0000 0000 4627 5000 
  
Prezydium PKN ICOMOS 
  28 września w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium PLN ICOMOS. 
Omawiano kwestie wydania “Vademecum...”, kolejnych nr Biuletynu Informacyjnego, nagród 
im.J.Zachwatowicza, “sprawe programu norweskiego“, Fundusz Wymiany Kulturalnej”, 
patronatu nad konferencją “Obwałowaia miast - problematyka ochrony,konserwacji,adaptacji 
i ekspozycji”” oraz współdziałanie z TOnZ i urzędem konserwatora m. St. Warszawy. 

 
Socrealizm do oceny 

PKN ICOMOS postanowił zainicjować program badawczy poświęcony ocenie 
wartości i możliwości ochrony zabytków architektury socrealizmu. Udział w tej inicjatywie 
zgłosiły też Komitety Narodowe Niemiec i Ukrainy. Ze względu na nowatorstwo problematyki, 
koncepcja i forma programu zostaną ustalone po stworzeniu zespołu zainteresowanego tą 
tematyką. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłoszenia członków PKN ICOMOS 
(jak i osoby spoza naszego Stowarzyszenia), zainteresowanych tą problematyką.Zgłoszenia 
proszę kierować na adres e-mailowy PKN ICOMOS w terminie do 15 grudnia b.r.  

                                                                                                                                   B.Szmygin 
 

 

Od Redakcji 
 

Profil Biuletynu powoli się klaruje. Przede wszystkim informacje o tym, co dzieje się 
w ICOMOS, i  wokół  niego. Poza wieloma konferencjami różnej rangi, nie-wątpliwie 
wydarzeniem września był Kongres Kultury Polskiej w Krakowie. Ochronie dziedzictwa 
kulturowego  poświęcono jedną z części Kongresu. Zamieszczamy obszerne sprawozdanie 
z Kongresu, a w następnych numerach teksty – diagnozy tam przedstawione. Ciekawym 
kontrapunktem do Kongresu jest korespondencja z Krakowa ukazująca jak cudzoziemcy 
mieszkający w Polsce  uczą nas, przykładem własnych inicjatyw, działania społecznego w 
obronie zabytków przy użyciu  środków, których rola wzrasta. 
     W Biuletynie nr 4 tematem głównym jest problem ewidencji zabytków, a okazją do jej 
poruszenia zapowiedź publikacji pierwszego tomu najstarszej polskiej inwentaryzacji 
zabytków Kazimierza Stronczyńskiego. Sprawy ewidencji i dokumentacji zabytków 
pojawiają się w kolejnym artykule dotyczącym nieukończonej ewidencji zabytkowych 
cmentarzy, a także w artykułach  w ostatnim zeszycie „Ochrony Zabytków” omawianym w 
rubryce Książki.  

Do zadań Biuletynu należy  ukazywanie dorobku  wybitnych członków PKN 
ICOMOS. Tym razem do „galerii sławy” dołączamy  prof. Olgierda Czernera, kolejnego 
Jubilata, który już w kwietniu ukończył 80 lat. Tym razem bardzo bogata jest rubryka 
książek i jak zawsze kończymy komunikatem sekretariatu paryskiego.  
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Nagroda im. Profesora Jana Zachwatowicza  

Prezydium PKN ICOMOS zwraca się do członków Komitetu o zgłaszanie kandydatur 
do dorocznej Nagrody PKN ICOMOS i Generalnego Konserwatora Zabytków im. Profesora 
Jana Zachwatowicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz 
ochrony dziedzictwa kulturowego.  
Zgodnie z Regulaminem Nagrody przy wyborze kandydatów bierze się pod uwagę 

następujące kryteria: 

 wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego, 

 wzorową postawę etyczną 

 traktowanie ochrony dziedzictwa jako misji na rzecz utrzymania tożsamości 
kulturowej. 

Kandydatury do nagrody, wraz z uzasadnieniem, należy zgłaszać do dnia 6 listopada 2009 
r. na adres e-mailowy PKN ICOMOS  

Pożegnania 
 Zmarła prof.dr hab.Jadwiga Lipińska, archeolog,egiptolog, uczenica prof.K.Micha-
łowskiego, odkrywczyni świątyni Totmesa III w  Deir el-Bahari, w Egipcie, wieloletni konsul-
tant prac konserwatorskich nad anastylozą kompleksu świątynnego, prowadzonych przez 
polskich konserwatorów. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i kurator Muzeum 
Narodowego.                                      
 
 

                                                                                                 Pod Wawelem 
 

Kongres Kultury Polskiej 2009.  
Adres: KULTURA 

 
 
W dniach 23-25 września br. ci wszyscy, dla których ważna jest zarówno kultura 

wysoka, jak i popularna, lokalna, jak i globalna – jeśli założymy, że takie podziały mają 
jeszcze sens – spotkali się pod adresem: KULTURA. W tym czasie w Krakowie, na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, odbywał się VI. Kongres Kultury Polskiej1. 

Inicjatorem i patronem Kongresu – święta Polskiej Kultury – był Minister Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, a organizatorem – Narodowe Centrum Kultury 
we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Krakowskim Biurem Festiwalowym. 

Do udziału w Kongresie zostały zaproszone takie wybitne osobowości świata kultury i 
życia społecznego jak: Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Leszek Balcerowicz, Jerzy 
Hauser, Piotr Piotrowski, Anda Rottenberg i wielu innych. Wszyscy zainteresowani mogli 
zgłosić swój udział przez internetową stronę kongresową www.kongreskultury.pl. i 
przyjechać do Krakowa lub śledzić na bieżąco obrady on-line. 

Krakowski Kongres odbył się w dwadzieścia lat po przemianach ustrojowych i był 
swoistym podsumowaniem tego okresu. Dzięki przygotowanym przez Ministerstwo Kultury i 

                                                           
1
 Pierwszy Kongres Kultury Polskiej – I Zjazd Grunwaldzki odbył się w 1910 roku w Krakowie, drugi 

„Antyfaszystowski” w 1936 roku we Lwowie. Z kolei  III „Milenijny” Kongres Kultury Polskiej w 1966, IV 
„Solidarnościowy” Kongres Kultury Polskiej w 1981 oraz V Kongres Kultury Polskiej w 2000 roku odbyły się już w 
Warszawie. 

http://www.kongreskultury.pl/
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Dziedzictwa Narodowego szczegółowym „Raportom o stanie kultury polskiej”, takie 
spojrzenie w przeszłość połączone z refleksją nad sytuacją polskiej kultury stało się możliwe. 
Te wielostronicowe opracowania w różnych obszarach, począwszy od muzealnictwa, a 
skończywszy na tańcu współczesnym, dostępne są od sierpnia na ww. stronie internetowej 
kongresu.  

Na Kongresie podnoszono także kwestię kierunków rozwoju kultury i jej roli w 
budowaniu społeczeństwa demokratycznego opartego na wiedzy. Zgodzono się, że sfera 
instytucjonalna kultury wymaga głębokich reform i próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: 
„ile powinno być państwa w kulturze”, a ile wolnego rynku oraz jak wspierać aktywny trzeci 
sektor. Uznano, że wzrost nakładów na kulturę w cyklach rocznych nie rozwiąże wszystkich 
problemów, konieczne są zmiany legislacyjne uwalniające instytucje od biurokratycznych 
obowiązków oraz umożliwiające długofalowe planowanie i finansowanie. Ważnym punktem 
obrad Kongresu było również przedstawienie przez Michała Boniego – szefa grupy 
Doradców Strategicznych Premiera RP – Raportu Polska 2030, który pozycjonuje kulturę 
jako istotny czynnik budowy kapitału społecznego oraz wzrostu gospodarczego w 
nadchodzącym okresie. 

Spojrzenie w dalszą przyszłość i przedstawienie wieloletnich planów strategicznych 
rządu nadało postulatom Kongresu odpowiedni horyzont czasowy i wzmocniło oraz 
uwiarygodniło potrzebę zmian w obszarze kultury. Ważnym aspektem, który pojawiał się na 
wszystkich sesjach plenarnych i sympozjach Kongresu, była potrzeba działań na rzecz 
edukacji kulturalnej zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, oraz podporządkowanie 
temu celowi działań instytucji publicznych, w tym mediów, a zwłaszcza Internetu, który 
odgrywa coraz większą rolę w społeczeństwie. Dyskusja doprowadziła do przyjęcia 
konkretnego rozwiązania – na Kongresie zawiązał się Społeczny Komitet ds. mediów, który 
podjął się przygotowania ustawy porządkującej rynek mediów. 

Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego została poruszona podczas III sesji 
planarnej Kongresu.  Profesor  Andrzej Tomaszewski zaapelował do uczestników o przyjęcie  
rezolucji dotyczącej zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, która została zaakceptowana 
przez aklamację. Ponadto temat ochrony dziedzictwa kulturowego był omawiany na 
sympozjum pt. „W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce”, które 
poprowadził Franciszek Ziejka, z udziałem Jacka Purchli – jako prezentującego „Raport na 
temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku”2 
oraz Jerzego Jasieńki, Konrada Kucza-Kuczyńskiego, Bogumiły Rouby oraz Andrzeja 
Tomaszewskiego. Podczas sześciu sesji plenarnych i prawie trzydziestu sympozjów 
problemowych poruszono wiele tematów z dziedzin życia społecznego i kultury, rozmawiano 
o twórczości, zasobach dziedzictwa i zasadach jego ochrony oraz o organizacji i 
finansowaniu. Uwzględniając różnorodność i złożoność problematyki w obszarze kultury oraz 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk Minister Kultury zadeklarował, że krakowski 
Kongres stanie się początkiem wielkiej narodowej debaty o kulturze. W najbliższych 
tygodniach – aż do końca roku – odbywać się będą robocze spotkania w poszczególnych 
dziedzinach. Rekomendacje uczestników Kongresu znajdą swój finał w postaci konkretnych 
aktów prawnych przygotowanych przez ministerstwo. Teraz cały wysiłek i uwaga środowiska 
powinny się skupić na ich przygotowaniu i wdrożeniu, aby nie okazało się, że wskutek 
kompromisów straciły swoją moc sprawczą, a gotowość do zmian została po raz kolejny 
zawiedziona. VI. Kongres Kultury Polskiej w Krakowie był nie tylko świętem polskiej kultury, 
ale również świętem Krakowa. Przy tej okazji odbyło się wiele wydarzeń artystycznych. 
Warto tu wymienić choćby odbywające się na Rynku koncerty Sinfonietty Cracovii/Trio Kroke 

                                                           
2
„Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po 1989 roku” 

został przygotowany przez zespół w składzie: Aleksander Böhm • Piotr Dobosz • Paweł Jaskanis • 
Jacek Purchla • Bogusław Szmygin. Wymieniony Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultur .i  jest dostępny na stronie 
Kongresu: www.kongreskultury.pl 
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oraz grupy Tomasz Stańko & Friends, szereg wystaw, instalacji w przestrzeni miejskiej oraz 
spektakl „Faktory 2” Krystiana Lupy  w Teatrze Starym. 

 
 

 
 
 

 

 
 Najnowsze informacje o kolejnych spotkaniach środowisk oraz rekomendacje do 

dalszych działań MKiDN będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie 
internetowej Kongresu, www.kongreskultury.pl. Również pod tym adresem – dzięki 
zamieszczonym nagraniom wideo – można prześledzić wszystkie sesje i sympozja.                  

                                                                                                              

                                                                                                                        Eliza Musiał                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                      Konferencje 2009 
□  KONSERWACJE 
XIV TARGI KONSERWATORSKIE 
XII FORUM KONSERWATORÓW ZABYTKÓW 
VI TARGI KOŚCIOŁY 

15 - 17 października 2009 TORUŃ  
CENTRUM TARGOWE PARK, ul. Szosa Bydgoska 3 

 

□ MALOWIDŁA KOŚCIOŁA GOTYCKIEGO W MARIANCE 

http://www.kongreskultury.pl/


 

 

   Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

      - stan dzisiejszy i perspektywy 

16-17 października 2009, Pasłęk – Marianka 
Organizatorzy: Wojewoda Mazursko-Warmiński, Marszałek Województwa, Biskup Diecezji 

Elbląskiej, Reprezentanci obrządków ewangelickiego, prawosławnego i greckokatolickiego, 
Wojewódzki konserwator Zabytków w Elblągu, Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury 
Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej PKN ICOMOS 

Referaty, m.in.: 
Romana Cielątkowska, Intencje spotkania. Plany zarządzania obiektem zabytkowym w praktyce, 

Monika Ostaszewska, Programy międzynarodowe w ochronie zabytków 

Mirosław Jonkowski, Prawa i obowiązki właściciela zabytków, 

Ks. Jan Sindrewicz, Prawa i obowiązki właściciela zabytków w kontekście struktur kościelnych 

Henryk Gawroński, Obiekty sakralne w kształtowaniu tożsamości i wizerunku jednostki samorządu 

terytorialnego 

Joanna Arszyńska, Pasłęk kościół św. Jerzego przyczynek do dyskusji nad wielokulturowością 

miasta, 

Christom Hermann, Architektura sakralna byłych ziem Prus wschodnich i Warmii, 

Maria Kiełb - Stańczuk, Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym-między teorią a praktyką, 

Michał Krenz, Pasłek -struktura urbanistyczna miasta, 

Tatiana Vahrameva, Wspólne dziedzictwo Rosji,Finlandii,Norwegii - wybrane przykłady, 

Lilia Onyszczenko - Szwec, Stan zaawansowania prac konserwatorskich przy kościele  klarysek 

we Lwowie 

Bogumiła Rouba, Problem ochrony malowideł ściennych, 

Ewa Łużyniecka, Badania architektoniczne średniowiecznej architektury sakralnej, 

Joanna Arszyńska, Kościół w Mariance. Stan zaawansowania badan i konserwacji malowideł 

ściennych oraz wskazania do badań architektonicznych 

J.Szczepański, Nowe w starym-adaptacje i przebudowy kościołów gotyckich północnej Europy 

 

□ Zarządzanie miejscem wpisanym na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii 

19-20 października 2009, Kraków  
Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wspólnie z 
Riksantikvaren Directorate for Cultural Heritage 
Otwarte dla wszystkich  dwie Sesje – 19 października 2009 r..  
Referaty przedstawiają ze strony norweskiej: Nils Marsteim, Ragnhild Hoel, Sjur Mehlum, 
Aleksander Ytteberg (wszyscy z Riksanikvaren) i Reidun Laura Andreassen (Rada 
Światowego Dziedzictwa w Norwegii), ze strony polskiej Bogusław Szmygin, Aleksander 
Böhm, Marcin Zamoyski, Piotr Dobosz. 
Moderatorzy: Jacek Purchla i Trond Taugbǿl 

 

 
□  ZAMKI        GRODY      RUINY 
             WALORYZACJA  I  OCHRONA          
         KONFERENCJA   MIĘDZYNARODOWA  

22 – 24 października 2009 r.    CIECHANOWIEC                   
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TEMAT KONFERENCJI ściśle wiąże się z hasłem tegorocznych Europejskich Dni 
Dziedzictwa „Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz”. Zabytki 
architektury obronnej oraz wszelkie ślady wojen i walk są w Polsce szczególnie bogate i 
stanowią dziedzictwo nie tylko polskie ale całej Europy. Dynamiczne przemiany społeczno-
gospodarcze i rosnące potrzeby modernizacji i przekształceń środowiska są źródłem 
nasilających się konfliktów w ochronie zabytków architektury obronnej. Istnieje zatem 
potrzeba - dostosowanej do zmieniających się uwarunkowań - interpretacji teorii 
konserwatorskiej. Konferencja w Ciechanowcu służyć ma podsumowaniu prac nad zasadami 
waloryzacji i postępowania konserwatorskiego z grodami, zamkami, ich reliktami i ruinami - 
prac prowadzonych przez PKN ICOMOS wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Badań i 
Dokumentacji Zabytków. Wspólna organizacja konferencji przez PKN ICOMOS i Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego we współdziałaniu z Komitetami Narodowymi 
ICOMOS Białorusi, Litwy i Ukrainy  tworzy okazję do wykorzystania międzynarodowych 
doświadczeń w zachowaniu dziedzictwa i lokalnej tożsamości oraz  konfrontacji propozycji i 
wniosków z regionalną specyfiką i uwarunkowaniami ochrony miejscowych zabytków.   

 

Organizatorzy: 
 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO; POLSKI KOMITET NARODOWY 
MIĘDZYNARODOWEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW  ICOMOS  wspólnie  z  KRAJOWYM 
OŚRODKIEM BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW; MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. 
KRZYSZTOFA KLUKA w  CIECHANOWCU 
 
 

   

 

 

 
DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW 
 

 Uczestnikom, którzy przyjadą na konferencję pociągiem organizatorzy 
zapewniają transport:  
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ze stacji Czyżew do Ciechanowca. Odjazd autokaru/busa sprzed stacji PKP 
Czyżew: 22.X. (czwartek) o godz. 11.15.  Autokar będzie oczekiwał na przyjazd 
pociągów: z Białegostoku (odj.1000); z Warszawy Centralnej (odj. 925) 
z Ciechanowca na stację PKP Czyżew.  
Odjazd z Muzeum 24.X. (sobota) godz.1200  

-  na pociąg z Czyżewa (odj.1246) do Warszawy Wschodniej (przyj. 14.21), W-wy 
Centralnej (przyj. 14.31) i Wrocławia (przyj. 2113) 
-  na pociąg z Czyżewa (odj.1308)  do Białegostoku (przyj.1356) 
z Ciechanowca na stację PKP Czyżew.  
Odjazd z Muzeum 24.X. (sobota) godz.1400  
- na pociąg z Czyżewa (odj.1445) do Warszawy Wschodniej (przyj.1620), W-wy 
Centralnej (przyj.1700), Torunia (przyj.1942) i Bydgoszczy (przyj.2052). 
-  na pociąg z Czyżewa (odj.1506)  do Białegostoku (przyj.1555) 
Przy wyjeździe z Czyżewa – zakup biletów w pociągu. 
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do dnia 10.X. (e-mail:  muzeum.rol@wp.pl)  
chęci skorzystania z transportu w dniu 22.X. oraz  24.X. z podaniem godziny 
wyjazdu z Ciechanowca. 

 

 W dniu 22.X. (czwartek) w godz. 1000-1230  i 1500- 1800 otwarta będzie dla 
uczestników konferencji  ekspozycja muzealna mieszcząca się na I piętrze 
pałacu.   

 

 Na otwarte zebranie PKN ICOMOS w dniu 24.X.2009 r. (sobota) o godz. 9.00 
zapraszamy wszystkich uczestników konferencji. 

 

 W dniu 24.X (sobota) o godz. 1100 - dla chętnych: przejazd na teren 
zachowanego w reliktach zamku w Ciechanowcu (zgłoszenie udziału – w recepcji 
konferencji – dn. 22.X.) 

 
DO  REFERENTÓW: 
Uczestnicy otrzymają przed rozpoczęciem konferencji wydawnictwo z pełnymi tekstami 
referatów. W związku z tym czas wystąpień ograniczony do max. 15 minut  
przeznaczony jest na prezentację najważniejszych tez i wniosków.  
 

 □  Komisja Architektury XX wieku PKN ICOMOS 
9 listopada 2009 r.(poniedziałek),g.11, Warszawa 
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55, Sala nr 13 
(parter). 
Dr inż. arch. Małgorzaty Włodarczyk, Kierownik Komisji,  
zaprasza wszystkich zainteresowanych. Komisja jest otwarta na propozycje 
aktywności w ramach jej działania, płynące od wszystkich zainteresowanych pracą i 
wypowiedzią na tym polu, w ramach ICOMOS, niezależnie od tego czy dane osoby 
są członkami ICOMOS czy nie. Obecnie Komisja liczy 13 osób. Są to (w kolejności 
alfabetycznej): 
Andrzej Kadłuczka, (Politechnika Krakowska), Grażyna Kodyn-
Kozaczko,(Politechnika Poznańska), Halina Landecka, Lublin, (Wojewódzki 
Konserwator Zabytków), Adam Nadolny,(Politechnika Poznańska), Ryszard 
Nakonieczny,(Politechnika Gliwicka, Redaktor periodyku Archivolta), Joanna 

mailto:muzeum.rol@wp.pl
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Olenderek,  Łódź,(Politechnika Łódzka), Katarzyna Piotrowska-Nosek, Warszawa, 
(Kierownik zespołu ds. światowego dziedzictwa KOBiDZ), Jolanta Przygońska,(V-
Prezes O/SARP Warszawa), Maria Sarnik-Konieczna, Kraków/Warszawa(Sekretarz 
Generalny SKZ), Maria J. Sołtysik, Gdańsk, (Politechnika Gdańska), Agnieszka 
Zabłocka-Kos(Uniwersytet Wrocławski), Maria J. Żychowska,(Politechnika 
Krakowska), Małgorzata Włodarczyk, Kraków, (Politechnika Świętokrzyska). 
Prowadzone są konsultacje w sprawie współpracy kolejnych osób, z różnych 
środowisk i organizacji, związanych z problematyką dziedzictwa architektonicznego i 
urbanistycznego XX w. 

 
□ REMO 2009 
2-4 grudnia 2009, WROCŁAW - Pałac WOJANÓW  
XIII Konferencja Naukowo-Techniczna 
Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi 
i obiektów zabytkowych   

                                                                   
                                                                 Już w 2010 r. 
 
□ Doroczne zebranie członków PKN ICOMOS –  
   wręczenie nagród im. Jana Zachwatowicza 
11 stycznia 2010, Warszawa, Zamek Królewski 
 

□ Konferencja PRO – REVITA 2010 
ZAKRES I GRANICE INGERENCJI KONSERWATORSKIEJ W 
ADAPTACJI OBIEKTÓW I ZESPOŁÓ POPRZEMYSŁOWYCH  

15-16 kwietnia 2010, Łódź 
                                   I –szy Komunikat 

Organizatorzy: 
Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, Urząd Miasta Łodzi,Polski Komitet 
Narodowy ICOMOS, Komitet Architektury I Urbanistyki PAN,Krajowy Ośrodek Badań i 
Dokumentacji Zabytków 

Pod patronatem:  
Generalnego Konserwatora Zabytków  
Polskiego Komitetu ds. UNESCO 
Prezydenta Miasta Łodzi 

Podstawowym celem konferencji jest określenie zasad dotyczących adaptacji 
obiektów i zespołów poprzemysłowych do innych  funkcji. Stanowić ona będzie kontynuację 
cyklu Konferencji PRO-REVITA 

Proponowana tematyka 
 Typologia zasobów, repartycja w skali kraju , stan zachowania i podatność na zmianę 

funkcji. 

 Kryteria autentyzmu a zakres przekształceń - granice kompromisu ( zabytek techniki 
a zabytek architektury). 

 Wpływ lokalizacji obiektów w strukturze miasta i otoczenia na wybór nowych funkcji 
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 Doświadczenia relacji między inwestorem, konserwatorem i architektem – od projektu 
do realizacji, 

 Aspekty prawne, techniczne i konstrukcyjne procesu adaoptacji. 

 Specyfika krajobrazu miasta przemysłowego a Lista Pomników Historii. 

 Dziedzictwo przemysłowe na liście światowej UNESCO 

 

Komitet naukowy 
Przewodniczący                                                                         Sekretarz 
Prof. dr  hab. Krzysztof Pawłowski                                      dr Bartosz Walczak  

Członkowie 
Prof. Zbigniew Bać, Prof. Dariusz Gawin, Dr Marcin Gawlicki, Prof. Nina Juzka, Mgr Beata 
Konieczniak, Doc. Jan Kozicki, Prof. Marek Pabich., Prof.Jan Salm, Mgr Norbert Zawisza 

Warunki uczestnictwa w Konferencji 
Opłata konferencyjna w wysokości 450,00zł. 
Obejmuje koszty uczestnictwa w Konferencji ( bez noclegów) oraz publikację materiałów 
pokonferencyjnych. 
Opłata ulgowa 250,00  zł dla członków  Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS i Sekcji 
Historii Architektury Urbanistyki I Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki 
Polskiej Akademii Nauk. 
Terminarz 
- nadsyłanie zgłoszeń referatów – tytuł oraz streszczenie (1stronaA4) na adres e mail, 
Bartosz.walczak@p.lodz.pl do 15.01.2010 
- akceptacja referatów przez Komitet Naukowy i zawiadomienie zgłaszających do 15.02.2010 

 
                                                   „The Szkieletor” ante portas! 
 

BROŃMY KRAKOWA PRZED BURZYMURKAMI 
czyli internetowe portale obywatelskie a ochrona zabytkowej  
przestrzeni publicznej Krakowa  

 
Pewnej wiosennej nocy oczom zdumionych przechodniów ukazał się wiszący nad 

Wawelem monstrualny księżyc. Wkrótce zagadka została wyjaśniona - zacumowany na 
brzegu Wisły, tuż pod Wawelem, ogromny balon podjął regularne loty, unosząc nad miastem 
zachwyconych turystów. I tak od kilku miesięcy Kraków ma dwa księżyce, co więcej – może 
nawet dwa słońca… W każdym razie gigantyczny motyw białej kuli, bez którego trudno 
zrobić zdjęcie miasta. 

Balon wzbudził liczne kontrowersje. Pomijając zachwyty turystów,  dla których jest 
jeszcze jedną atrakcją, wiele osób wyraziło swoje oburzenie zacumowaniem balonu w takim 
sąsiedztwie (przed kościołem na Skałce, w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu). Na forach 
internetowych rozgorzały dyskusje, w których głos zabrali także związani z Krakowem 
cudzoziemcy.  

Na tej fali powstały dwie grupy dyskusyjne ukierunkowane na ratowanie przestrzeni 
zabytkowej Krakowa: utworzona przez Chrisa Graya grupa „People Concerned About the 
Balloon and How It Affects Cracow”(Facebook) oraz „Protect Krakow Heritage” (FB), którą 
administruje Martin Taylor. Chris Gray – nauczyciel angielskiego i muzyk,  mieszka w 
Krakowie od ponad 10 lat. Jest z miastem silnie związany emocjonalnie,  żywo 
zainteresowany jego przemianami. Był pierwszym, który publicznie wyraził swój sprzeciw 
wobec balonu unoszącego się nad historycznym centrum Krakowa. Jego grupa 
błyskawicznie stała się znana (obecnie 129 osób), a Gray został na krótki czas ulubieńcem 

mailto:Bartosz.walczak@p.lodz.pl
http://www.facebook.com/group.php?gid=89359814451
http://www.facebook.com/group.php?gid=89359814451
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mediów,  nie tyle jako postać o kontrowersyjnych poglądach – ale przede wszystkim, jako 
obcokrajowiec zabierający głos w sprawie, jak to wielu określiło, „nie swojej”. Oburzenie 
wzbudzał sam fakt, że o zabytkach wypowiada się Amerykanin (!). Tymczasem Gray, 
należący do Towarzystwa Miłośników, Historii i Zabytków Krakowa uważa, że przemiany 
miasta zachodzące w ostatnich kilku latach są niebezpieczne, że stanowią symptomy 
choroby dobrze znanej w krajach zachodnich. Wśród nich makdonaldyzacja obszarów 
zabytkowych jest jednym z groźniejszych. Aktywiści portalu stawiają na dyskusję i  dążenie 
do ochrony tego, co w Krakowie najcenniejsze: jego historycznej materii i unikalnego klimatu, 
nieodwracalnie niszczonego przez samych krakowian.  

Z kolei Anglik - Martin Taylor – programista komputerowy, związany jest z Krakowem 
zawodowo. Po raz pierwszy na przyjazd namówił go przyjaciel – słynny skrzypek Nigel 
Kennedy. Zauroczony klimatem miasta Taylor regularnie do Krakowa przyjeżdża i  
obserwuje zachodzące przemiany. Jego zdziwienie budzi fakt wyburzania obiektów 
historycznych, które zastępowane są nie pasującymi do kontekstu strukturami, niezrozumiała 
niechęć Polaków do zachowywania autentyzmu i dbałości o cudem ocalone detale 
(wyburzanie pieców kaflowych, wymiana oryginalnej dziewiętnastowiecznej stolarki, 
niszczejące dekoracje fasad) czy zgoda na zachwaszczanie miasta nie licującymi z jego 
charakterem szyldami. Stworzona przez Taylora grupa Protect Krakow Heritage, w której 
opisie autor odwołuje się do Konstytucji RP –  gwarantującej ochronę dziedzictwa 
narodowego -  w kilkanaście dni zgromadziła ponad 500. członków. Otwarli oni kilkanaście 
wątków, tworzących listę istotnych spraw,  zagrażających krakowskiemu dziedzictwu, 
poczynając od „Out of Context Architecture in the UNESCO Area” (wprowadzanie nowych 
form w obszarze wpisanym na listę UNESCO) przez „The 'Szkieletor' is Approved - Final 
Destruction of Krakow's Skyline!” (zatwierdzenie nadbudowy najwyższego krakowskiego 
drapacza chmur, położonego w centrum Krakowa), po „Destruction of the Oldest Original 
Pharmacy in the City” – likwidację ostatniej już, najstarszej (stupięćdziesięcioletniej!) 
krakowskiej apteki z zachowanym oryginalnym wyposażeniem, i to na skutek podniesienia 
czynszu przez miasto we własnym budynku. Sprawy wymienione w wątkach należą do 
kategorii „spraw przegranych”, niemniej jednak uczestnicy grupy mają potrzebę kontestacji, 
zastanawiają się nad przeciwdziałaniem podobnym zjawiskom. 

Aktualnie najliczniejszą i najszybciej powiększającą się grupą walczącą w obronie 
historycznego obszaru Krakowa jest utworzona przez Marcina Wójcika grupa „Ratujmy 
drzewa przy Błoniach” (FB), która od początku czerwca zgromadziła blisko 1400 osób. 
Krakowskie Błonia – ponad 50 hektarów trawnika w odległości około kilometra od Rynku, 
wpisane są do rejestru zabytków. Wraz ze swym otoczeniem, parkami, starymi stadionami 
sportowymi i ich zielenią, ogródkami działkowymi, stanowią ulubioną przestrzeń rekreacyjną 
krakowian, z pięknym widokiem na Kopiec Kościuszki, a od strony północnej na Wawel i 
panoramę wież Starego Miasta. (Warto przy okazji przypomnieć, że jeszcze w latach 60. ub. 
wieku wypasano na Błoniach krowy, podobno zdobnie z gwarancją udzieloną chłopom 
przez… Kazimierza Wielkiego). Plany wycięcia starej, lipowej alei wzdłuż okalającej Błonia 
ulicy 3-ego Maja stały się sygnałem do społecznego protestu, ale przede wszystkim dyskusji 
nad zagrożeniami zieleni powiązanej z historyczną architekturą Krakowa. Grupa 
zorganizowała akcje protestacyjne i happeningi, które przyciągnęły do udziału w ratowaniu 
drzew licznych krakowian, oraz zwróciły uwagę mediów na problem zarządzania miejską 
zielenią. Skutkiem tych działań wstrzymano akcję wycinania drzew, można więc mówić o 
wielkim sukcesie  portalu. 

Przykładem portalu o największej „sile rażenia”, którego członkowie aktywnie 
uczestniczą m.in. w decydowaniu o losach swojej dzielnicy jest portal Podgorze.pl. Jest to 
portal o tyle wyjątkowy, że powstał początkowo jako strona WWW z inicjatywy Pawła 
Kubisztala, ale błyskawicznie stał się miejscem stałych spotkań mieszkańców krakowskiego 
Podgórza; w konsekwencji powołano Stowarzyszenie  Podgorze.pl – bezsprzecznie jedno z 
najprężniejszych w Krakowie. Co znamienne – to właśnie do tego Stowarzyszenia zgłaszają 

http://www.facebook.com/topic.php?uid=87590490562&topic=9563
http://www.facebook.com/topic.php?uid=87590490562&topic=10029
http://www.facebook.com/topic.php?uid=87590490562&topic=10029
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się przez stronę internetową mieszkańcy, alarmując czy to o niszczeniu zabytkowego 
obiektu, czy o wycince starych drzew. 
 

 
 

Na internetowych forach lokalnych czasopism największe emocje budzą trzy sprawy 
podnoszone przez mieszkańców Krakowa, w tych przypadkach w zasadzie jednomyślnych, 
są to: - natłok reklam i szyldów umieszczanych bezkarnie na obiektach zabytkowych, 
            również w samym sercu miasta;  
          - stan kompletnego chaosu, do którego władze miasta doprowadziły Rynek Główny;  
          - a wreszcie, stawianie w prestiżowych miejscach nowych pomników o marnej wartości  
            artystycznej.  
„Zagracenie” jednego z najpiękniejszych krakowskich ogrodów przed kościołem na Skałce, 
gigantycznym ołtarzem, który zdominował barokowe założenie z ustawioną centralnie 
sadzawką św. Stanisława, wzbudziło tak duże oburzenie „forumowiczów”, że obiekt ten 
uzyskał miano Archiszopy – najgorszej realizacji architektonicznej ubiegłego (2008) roku. 

Można się zastanawiać, jakie znaczenie ma działalność w portalach internetowych. 
Najwyraźniej na dobre minęły czasy,  gdy aktywność społeczna opierała się na 
cotygodniowych spotkaniach, a przepływ informacji bazował na tradycyjnej poczcie. Wydaje 
się, że portale obywatelskie, choć często pojawiające się na fali szybko gasnącego 
entuzjazmu, stają się istotnym elementem skupiającym ludzi o podobnych poglądach, 
szybko reagujących na bieżące wydarzenia. Ich istotą jest błyskawiczna wymiana informacji, 
łatwość nawiązywania kontaktów, a za tym i możliwość gromadzenia osób wokół pewnych 
spraw, okazja do wspólnego działania. To cechy nie do przecenienia przy, oczywiście, 
uznaniu efemeryczności niektórych portali.  

Komentarze i dyskusje internetowe pozwalają przybliżać zagadnienia do niedawna 
dostępne tylko dla osób zawodowo związanych z ochroną dóbr kultury. Warto podkreślić, że 
portale obywatelskie - ze względu na rosnącą liczbę osób posługujących się innymi 
językami – stają się faktycznie forami o międzynarodowym zasięgu, a być może w 
przyszłości,  o międzynarodowej sile oddziaływania. Jednym z najbardziej dramatycznych 
wątków poruszonych na PKH była sprawa skreślenia Drezna z listy UNESCO, o czym 
zapewne niewielu Polaków miałoby szanse, poza forum, usłyszeć. Bez względu na 
indywidualną ocenę zjawiska istnienia portali obywatelskich, musimy uznać jego potencjał i 
wykorzystać mozliwości.                                                                                                                                    

                                                                             Monika Bogdanowska           
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 Wielka inwentaryzacja zabytków w 
Królestwie Polskim 

 
                  Zamek w połowie XIX w.                              Zamek  w początku XXI w.                                                     

Po                             
                                                                                  
                                                                                
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                                                        
                                                               
                                                                                               200-lecie urodzin 
                                                                                        Kazimierza Stronczyńskiego 
                                                                                                 (1809-1896) 

 

 
O wydaniu wielkiej 
inwentaryzacji  
zabytków XIX w. 
w XXI w. 
 

Rozmowa z profesorem 
Jerzym Kowalczykiem  
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□ Marek Konopka: 
W ostatnich miesiącach mego kierowania w Ośrodku Dokumentacji Zabytków, w 1995 r., odbyło się 
pierwsze (i jedyne) posiedzenie powołanej wówczas przy ODZ Rady Naukowej (jej członkiem był śp. 
prof. Jerzy Łoziński, szef Katalogu Zabytków Sztuki). Wśród innych zadań, przyjęliśmy wtedy 
zobowiązanie do wspólnego z IS PAN przygotowania  i wydania wiekopomnego dzieła Kazimierza 
Stronczyńskiego. Jak wiadomo dzieło to, będące „praojcem” wszystkich późniejszych inwentaryzacji i 
ewidencji zabytków w Polsce, było i jest praktycznie nieznane i niedostępne. Szczęśliwie podjąłeś się 
kilka lat później realizacji   gigantycznego trudu przygotowania jego edycji. Przypomnijmy może, czym 
ono  jest… 

■ Jerzy Kowalczyk: 

W latach 1844-1855 Kazimierz Stronczyński, wraz z pomocnikami, wykonał wielką 
inwentaryzację zabytków w Królestwie Polskim. Nigdy nie wydana, ale szczęśliwie 
zachowana w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, składa się z 5 tomów 
opisów zabytków i 7 atlasów z widokami zabytków malowanych akwarelą. Praca została 
wykonana przez Delegację Komisji Rządowej i jej kierownika Kazimierza Stronczyńskiego 
przy udziale archiwistów i malarzy. Dzieło Stronczyńskiego zanalizował przed 82 laty Michał 
Walicki w książce pt. „Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego(1827-
1862)”, opublikowanej w 1931 r. Badania archiwalne umożliwiły Walickiemu przedstawienie 
instrukcji wydanej Stronczyńskiemu przez ówczesne władze, odtworzenie organizacji i 
przebiegu inwentaryzacji. Atlas czyli „Widoki zabytków starożytności” objął 418 plansz 
wykonanych akwarelami i gwaszem. „Stronczyński” jest monumentalnym dziełem, 
pionierskim w skali europejskiej i choć nie obejmuje całości obecnego obszaru Polski, to  
jednak przedstawia istotną część  zabytków   zachowanych w pierwszej połowie XIX w., a 
więc obejmuje  w rzeczywistości istotną część dziedzictwa I Rzeczpospolitej. 

□ W latach 50-ych w Polsce powszechnie jeszcze uważano, że zabytki to  obiekty powstałe  nie 

później niż  do połowy XIX w. W pewnej mierze „Stronczyński” to właśnie ten historyczny zasób 
zabytkowy Polski. 

■ Walor dzieła Stronczyńskiego pozostał ogromny, ponieważ znajdują się w nim opisane i 

namalowane obiekty, których już nie ma. Szczęśliwie zachowane tomy inwentaryzacji są od 
lat wykorzystywane do opracowania dokumentacji historycznej i projektowej przy restauracji 
poszczególnych zabytków i w różnych wydawnictwach. Kompletne dzieło pozostaje jednak w 
zasadzie nieznane. 

□ Autorzy dzisiejszego opracowania dysponują jednak uprzednio w ogóle nieznanymi materiałami… 

■ W sierpniu 1963 r. prof. Stanisława Sawicka, kierowniczka Gabinetu Rycin BUW, kupiła od 

Stanisława Ozimka Pamiętnik  Kazimierza Stronczyńskiego, obejmujący 299 kart, z 
rysunkami inwentaryzacyjnymi i tekstami  głownie zabytków numizmatyki i sfragistyki. 
Pamiętnik powstał przed inwentaryzacją. Natomiast w 1973 r. Kazimierz Głowacki  odnalazł 
w Piotrkowie Trybunalskim,  w Archiwum Państwowym,  Dziennik podróży tegoż autora z 
1844 r. oraz Noty z podróży z ilustracjami z inwentaryzacji  na terenie Guberni Lubelskiej i 
Augustowskiej oraz brulion inwentaryzacji Guberni Płockiej, jak i inne interesujące fragmenty 
działalności Stronczyńskiego, m. in. listy z wczesnego okresu jego działalności 
kolekcjonerskiej z lat 1853-1854. Ważnym źródłem do działalności Kazimierza 
Stronczyńskiego jest praca doktorska Hanny Delimat Kazimierz Stronczyński. Życie i 
działalność(1809-1896) z 1970 r. opublikowana w „Studiach i materiałach z dziejów nauki 
polskiej” w 1973 r. 

□ Kto przygotował publikację inwentaryzacji Stronczyńskiego i jak ona będzie  wyglądała ? 

■ Przygotowano do druku 5 tomów tekstu obejmującego sprawozdanie z Delegacji (oprac. 

Jerzy Kowalczyk) i opisy zabytków starożytności w guberniach Radomskiej (oprac. Karol 
Guttmejer), Warszawskiej(oprac. Przemysław Wątroba przy udziale Marty Kopińskiej i 
Elżbiety Wielogłowskiej), Lubelskiej (oprac. Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska przy udziale 
Jacka Studzińskiego i Grażyny Michalskiej), Płockiej – (oprac. Robert Kunkel), 
Augustowskiej - (oprac. Jacek Studziński). Wspomniani autorzy przygotowali też Atlasy, 
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tomy: I - VII. Żałować należy, ze nie mogli realizować tej pracy do końca Mieczysław 
Kurzątkowski i Kazimierz Głowacki, pierwotnie zaproszeni do opracowania. Do oceny 
licznych opisanych w „Stronczyńskim” stanowisk archeologicznych konsultantem z zakresu 
archeologii był prof. Wojciech Szymański z IAiE PAN. Oczywiście teksty wzbogacono o 
przypisy i uzupełnienia ze znalezionych brulionów. W sumie opracowanie objęło 1150 stron 
maszynopisu. Osobno zestawiono herby i rysunki z marginesów czystopisu. 
Przefotografowano w kolorze ilustracje z 7 Atlasów, a następnie dokonano autopsji zabytków 
w terenie i sporządzono współczesne fotografie w ujęciach analogicznych do ilustracji 
wykonanych przed 160 laty. Autorzy fotografii to Jacek Studziński, Piotr Maciuk z Lublina, 
Wojciech Siudowski i Julian Mróz z Kielc, Wiesław Stępień z Łodzi, Witold Bujakowski z 
Radomia i Tomasz Niesłuchowski z Płocka, Piotr Jamski z IS PAN oraz niektórzy autorzy 
opracowań. Mamy więc obraz współczesny tych zabytków, które przed 160 laty zostały 
zinwentaryzowane. Warto dodać, ze pomocy udzieliło wielu konserwatorów(niektórzy 
osobiście wykonali zdjęcia), a także kurie diecezjalne, na terenie których zabytki te się 
znajdują. Pełny opis naszych prac i udział współpracowników przedstawiony został w moim 
artykule pt. Przygotowania do edycji inwentaryzacji Kazimierza Stronczyńskiego, 
zamieszonym w „Ochronie zabytków”, LX, 2007, nr 2,  s.51- 66 .  

□ Jaki procent zabytków  nieruchomych zinwentaryzowanych przez Delegację przetrwało dwie wojny światowe i 

do dzisiaj? Jaka część uległa  degradacji? 

■ Prosta jest wyliczenie zabytków totalnie zniszczonych. Ubyło ich przynajmniej 10% i to 

omawiam w komentarzu do tomu I opracowania. Nie jest natomiast możliwe podanie 
procentowe  zabytków, które uległy degradacji wskutek przebudowy, choć wszystkie tego 
typu zdarzenia zostały odnotowane w komentarzach. Temu też służy zestawienie akwarel i 
fotografiami stanu obecnego zabytków. 

□ Czego dotyczy współczesne opracowanie i komentarz autorów? 

■ Opracowanie każdej z guberni jest dziełem autorskim, choć według wspólnie ustalonych 

zasad. Analiza ta obejmuje chronologiczny i przedmiotowy zakres inwentaryzacji, metody 
opisu, datowania, pojęć stylistycznych, terminologii i określenia znaczenia pracy dla nauki i 
ochrony zabytków. Pracę  w całości wykonano w latach 2000-2003. 
 

 
 
     Zamek Firlejów w połowie XIX w.                   Zamek – pałac  dzisiaj 
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□ Niestety do dzisiaj nie ujrzała światła dziennego. 

■ Początkowo sądziliśmy, że uda się ją wydać na Uniwersytecie Warszawskim, który jest 

wszak właścicielem rękopisu. Następnie próbowaliśmy uzyskać dotację Instytutu Książki 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także pomoc samorządów tych 
województw, których  dotyczą poszczególne tomy. Bezskutecznie. 
Dopiero ostatnio dzięki zrozumieniu dr. Marcina Gawlickiego, dyrektora KOBiDZ-u, no i  w 
rezultacie resortu kultury, wydaje się, że  sprawa zostanie sfinalizowana. Wszystko 
wskazuje, ze I tom ukaże się do końca 2009 r., a więc po 155 latach. 

□ W gruncie rzeczy mamy do czynienia z monumentalnym zabytkiem kultury i 

konserwatorstwa, dziełem, którym powinniśmy się szczycić! 

■ Uważam, że opublikowanie dzieła Stronczyńskiego, ze szczegółowymi komentarzami i 

pełnym wyposażeniem ilustracyjnym, jest obowiązkiem naszego pokolenia. 

                                                                                           

■ Jerzy Kowalczyk, profesor, dr hab. historyk                     □   Marek Konopka, dyrektor Ośrodka 

sztuki, autor wielu publikacji z historii architektury                     Dokumentacji Zabytków w latach 1990- 
renesansu i baroku, autor opracowań z dziedziny                     1995, współautor Archeologicznego 
ochrony i konserwacji architektury, pracownik                           Zdjęcia Polski (ewidencji stanowisk                                                                                                  
Instytutu Sztuki PAN, b. prezes Stowarzyszenia                       archeologicznych), redaktor Biuletynu 
Konserwatorów Zabytków, laureat nagrody im.                         Informacyjnego  ICOMOS, b. Sekretarz  
Ks.. Janusza Pasierba.                                                               Generalny SKZ  i  PKN ICOMOS. 
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O potrzebie kontynuacji ewidencji i ochrony 
cmentarzy zabytkowych w Polsce 
 

                                                               „Jeśli przyszłe pokolenia osądzając nas znajdą – być może – 
                                                               okoliczności usprawiedliwiające obojętność współczesnych 
                                                               ludzi w stosunku do(...) polskiego krajobrazu kulturowego jako 
                                                               całości, to nigdy nie wybaczą nam bezduszności  stosunku 
                                                               do  cmentarzy, które giną i zatracają się na naszych oczach.”  
                                                                                                                                            Wiktor Zin 

 
Po zakończeniu II wojny światowej decydujący wpływ na sytuację cmentarzy wywarły m.in. 

podpisane przez państwa koalicji warunki pokojowe. Dotyczyły przede wszystkim zmian 
terytorialnych. Polska utraciła tereny wschodnie (dawne Kresy),przyłączono natomiast do niej na 
zachodzie i północy kraju tzw. Ziemie Odzyskane. Spowodowało to opuszczenie tych terenów 
przez ludność niemiecką i napływ ludności polskiej. Cmentarze, zwłaszcza cywilne, zostały 
pozbawione opieki, którą dotąd sprawowały rodziny zmarłych. 
 Ochronę prawną – wszystkim cmentarzom bez względu na wyznanie religijne do nich się 
odnoszące – zapewniała obowiązująca w tym okresie ustawa o chowaniu zmarłych i stwierdzeniu 
przyczyn zgonu z 17 marca 1932 r., jak też późniejsza, nowa ustawa, uchwalona 31 stycznia 1959 
r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 
 Obie ustawy dotyczyły cmentarzy o wartościach historycznych i artystycznych, jak też 
pojedynczych grobów o podobnych wartościach. Jednakże przepisy te nie obejmowały pełną 
ochroną konserwatorską cmentarzy, mówiły bowiem o możliwości zamknięcia każdego z nich po 
40 latach ich trwania, jedynie z warunkiem nieuszkodzenia pamiątek wartości historycznej… lub 
artystycznej” na nim występujących, które mogły być przeniesione na „odpowiednie miejsce” w 
uzgodnieniu z właściwym organem administracji. Organ ten zatem nie decydował o tym, czy 
można cmentarze przeznaczyć na inny cel i czy można przenosić obiekty zabytkowe na nim 
występujące, w inne miejsce – jedynie miał obowiązek uzgodnienia miejsca dla zabytków o 
charakterze historycznym i  artystycznym, na które mogą być one przeniesione, oczywiście z 
intencją zachowania ich wartości. 
 Straty, jakie w takim wypadku ponosiły zabytki znajdujące się na cmentarzu, w tym oczywiście 
sam cmentarz, są nie do określenia. W tym okresie cmentarze (jako dobra kultury) chronione były 
dwoma  aktami prawnymi: Były to: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 6 marca 
1928 r. o opiece nad zabytkami oraz Ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia 15 lutego 
1962 r., z tym, że Rozporządzenie nie wprowadzało określenia „cmentarze”, ale z ducha jego 
tekstu można było wnioskować, że je chroni – wymieniając zabytki podlegające ochronie: mogiły, 
groby, nagrobki, krzyże, aleje cmentarne. Opiekę nad grobami swoich bliskich- co zrozumiałe- 
pełniły rodziny osób pochowanych. 
 Trzeba zaznaczyć, że nie było ewidencji cmentarzy na terytorium Polski, a tym bardziej na  
terenach  zachodnich i północnych województw. Wiadomo tylko było, że jest ich dużo, w każdej 
bowiem miejscowości było od dwóch do pięciu cmentarzy różnych wyznań.Pierwszy spis 
cmentarzy cywilnych (wg stanu z 31 grudnia 1969 r.), został opracowany z inicjatywy resortu 
Gospodarki Komunalnej przez Główny Urząd Statystyczny. Według tych danych w Polsce 
znajdowało się  17 793 cmentarze cywilne, w tym 2876 komunalnych, 7703 rzymsko-katolickich,  
5806 ewangelickich, 373 prawosławne oraz pozostałych wyznań – 1035, w tym ponad 660 
cmentarzy żydowskich. Liczbę nie użytkowanych określano na około 4000. Najwięcej odnotowano 
cmentarzy nieczynnych wyznania ewangelickiego i mojżeszowego. Brak rodzin opiekujących się 
grobami swoich bliskich spowodował rażące zaniedbania w opiece nad tymi grobami. Również 
gminy wyznaniowe nie wywiązywały się z powinności opieki nad cmentarzami. Także jednostki 
samorządowe nie wykonywały tych funkcji w odniesieniu do cmentarzy nieczynnych, gdyż po 
pierwsze nie poczuwały się do takiego obowiązku, a po drugie  nie posiadały na ten cel środków 
finansowych. Proces zaniedbań w utrzymaniu cmentarzy nieczynnych pogłębiał się. Groby i 
nagrobki ulegały zniszczeniu, zarastały dziką roślinnością.Do polskich urzędów zaczęły napływać  
z zagranicy zapytania od rodzin o stan grobów ich bliskich.  Domagały się podjęcia działań dla 
ratowania  zaniedbanych zamieszk cmentarzy i mogił.. Najwięcej było interwencji obywateli ałych 
w Niemczech. W związku z tym, w 1958 r. powołano „Biuro Opieki nad Grobami Obcokrajowców”, 
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którego zadaniem było umożliwienie obcokrajowcom sprawowanie opieki nad grobami ich bliskich. 
Środki na realizację prac porządkowo-remontowych  były niewystarczające. Prace 
konserwatorskie, przy takiej liczbie cmentarzy, były praktycznie niemożliwe do realizacji. 
 W latach 60. ubiegłego wieku  dla powstrzymania niszczenia cmentarzy  wspólne działania 
podjęły Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej. Za 
podstawowe zadanie uznano uporządkowanie stanu prawnego obiektów oraz sporządzenie ich 
ewidencji. 
 W początkach lat 70. zaczęły napływać do Ministerstwa Kultury i Sztuki – Zarządu Muzeów i 
Ochrony Zabytków od ówczesnego Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej do 
zaopiniowania liczne wnioski dotyczące likwidacji cmentarzy tzw. poniemieckich, głównie z 
zachodnich terenów Polski. Trudno było cokolwiek orzekać bez rozpoznania tych obiektów. 
Dlatego w trybie doraźnym zlecano ich objazd, a podpisując ewentualną decyzję o ich likwidacji  
wspierano się zebranymi materiałami.  
 Prace te łączyły się z przygotowaniami do Roku Dziedzictwa Europejskiego, który w Polsce, z  
przyczyn politycznych, określano mianem Międzynarodowego Roku Ochrony Zabytków. 
Sekretarzem generalnym zawiązanego w tym celu Komitetu został dr Krzysztof Pawłowski, 
ówczesny zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków. Zorganizowano wówczas pierwszą 
krajową konferencję na temat cmentarzy i rozpoczęto prace przygotowawcze do przeprowadzenia 
pełnej ewidencji cmentarzy w Polsce. 
 Rysowała się konieczność szybkiego zorganizowania ogólnopolskiej akcji rozpoznawczej. Nikt 
nie posiadał pełnych spisów – trzeba było rozpoczynać penetracje terenowe. Pod bezpośrednim 
kierownictwem  Krzysztofa Pawłowskiego rozpoczęto pracę nad dokumentem ewidencyjnym, czyli 
nad KARTĄ CMENTARZA. Do współpracy zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa 
Administracji  i Gospodarki Przestrzennej, PAX, Ligi Ochrony Przyrody i Ministerstwa Leśnictwa, 
Naczelnego Konserwatora Przyrody, PTTK – przedstawiciele Komisji Opieki nad Zabytkami i 
Komisji Ochrony Przyrody, Urzędu do Spraw Wyznań, który pilnie śledził wszystkie działania. 
Bezpośrednim koordynatorem prac była dr inż. Elżbieta Baniukiewicz. 
 Z chwilą objęcia stanowiska  wiceministra. kultury i sztuki przez prof. dr. Wiktora Zina (1977 r.) 
działania powyższe mogły nabrać większej intensyfikacji. Powołano do życia  Komitet ułatwiający 
działalność, w którego skład, oprócz przedstawicieli zainteresowanych resortów, wchodzili 
hierarchowie  kościołów  i związków wyznaniowych. Nad całością prac „czuwał” Urząd ds. 
Wyznań. 
 Rozpoznanie miało być przeprowadzone szybko i bezpłatnie, przy ścisłej współpracy z 
wojewódzkimi konserwatorami zabytków, którzy mając niewielką obsadę personalną i ogromną 
ilość zabytków wszystkich grup, nie byli w stanie tego wykonać. Główny ciężar prac 
organizacyjno-terenowych miał wziąć na siebie PAX korzystając z własnych oddziałów 
terenowych i wojewódzkie komórki PTTK.  Do rozpoczęcia akcji jednak nie doszło z powodu 
ogłoszenia stanu wojennego. Wiele osób z oddziałów PAX aresztowano. Prace rozpoczęte 
zostały przerwane.Po kilku latach przerwy  ponownie podjęto działania związane z ochroną 
zabytkowych cmentarzy. Prace ewidencyjne kontynuowała  dr inż. Elżbieta Baniukiewicz, już w 
Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych w Warszawie (późniejszym 
Ośrodku Ochrony Zabytkowego Krajobrazu), kierowanym przez dr. Andrzeja Michałowskiego, 
który przejął z Ministerstwa Kultury i Sztuki ten zakres działań ewidencyjnych i ochronnych. 
W zmienionej sytuacji wszystkie prace finansowane były centralnie – przez resort kultury i sztuki. 
Bezpośrednimi organizatorami w terenie i zleceniodawcami dla autorów stali się wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków. Otrzymali oni z Zarządu Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-
Ogrodowych druki KART CMENTARZA i zlecali ich opracowanie osobom współpracującym – 
specjalistom w zakresie historii sztuki, architektury, historii, archeologii, przyrody, jak również 
osobom spoza tych kręgów zawodowych, a zaangażowanych społecznie. Oznaczało to 
wielokrotne wyjazdy w teren, odnajdywanie często zapomnianych i zaniedbanych cmentarzy i 
miejsc historycznych pochówków, zbieranie informacji w urzędach, instytucjach, bibliotekach, 
parafiach, a także wywiady przeprowadzane z miejscową ludnością. Zaewidencjonowanie 
wszystkich cmentarzy w Polsce i miejsc po nich, miało dać pełne rozpoznanie obiektów 
wymagających ochrony. Dokument ewidencyjny, KARTA CMENTARZA i instrukcja jej wypełniania 
zostały opracowane przy udziale przedstawicieli środowisk naukowych. Karta zawiera, oprócz 
informacji lokalizacyjnych i prawnych, dane historyczne na miarę możliwości ich zdobycia, określa 
stan zachowania obiektu w czasie jego badania, najstarsze i najcenniejsze budowle i nagrobki, 
wartości przyrodnicze (głównie drzewostan), plan cmentarza, fotografie. Sposób opracowania 
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poszczególnych rubryk w KARCIE jest jasny i zwięzły. KARTA CMENTARZA mająca dostarczyć 
informacji o cmentarzu spełniała swój cel. 
 
 
 

Województwo  

KARTA  CMENTARZA 
 NR 

 AAA  1.Miejscowość  6. Nazwa cmentarza 
(ew. nazwa dawna) 

 Bb1  13. Najstarszy istniejący 
nagrobek (data)        (data) 

 15. Groby o znaczeniu 
historycznym 
        lub osób 
szczególnie 
zasłużonych   
                

  2. Gmina 
 

  
 7. Cmentarz dawny 
 
 
     Cmentarz  
     nowy (po 1945 r.). 
      

 14. Istniejąca dokumentacja 
cmentarza  
       i miejsce jej przechowywania 
 
 
       Plan aktualny 
 
 
  
 
 
 
       Plan dawny 
 
 
 
 
 
 
       Inne materiały archiwalne 

  3. Adres cmentarza   
 8.  Data założenia 

  4. Poprzednie 
nazwy miejscowości 

 
9. Przynależność 

wyznaniowa: 
 

obecna - 
 

         dawna  - 

  5. (Nie) czynny 
     ew. podstawa 
zamknięcia 

10. Powierzchnia w ha: 
 
ogólna  - 
 
 
wolna   - 

 11. Położenie cmentarza  16. Bibliografia 

 12. Uwagi Ter. Org. Adm. Państwowej  17. Uwagi użytkownika
 

  
Karta nie jest ani opracowaniem monograficznym, ani naukowym, jest natomiast dokumentem 
wskazującym na miejsce, gdzie był kiedyś  lub zachował się cmentarz. Jako dokument ewidencyjny 
informuje o rodzaju i stanie zachowania obiektu w  momencie jej sporządzania. Dziś dla wielu 
cmentarzy Karta może tylko świadczyć o ich istnieniu i być jedynym dokumentem historycznym. 
Celem odciążenia wojewódzkich konserwatorów zabytków, ale przy ich współudziale, powołane 
zostało grono podstawowych rzeczo-znawców oceniających sposób opracowania Kart i 
wartościowania cmentarzy pod kątem wpisu do rejestru zabytków. Zespół ten skupiał historyków 
sztuki i przedstawicieli Kościołów: katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego oraz Żydowskiego 
Instytutu Historycznego. Regularnie odbywały się posiedzenia komisji, w czasie których KARTY  
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oceniano, proponując wybrane, najbardziej wartościowe cmentarze do wpisania do rejestru zabytków. 
Były to sugestie dla urzędów wojewódzkich konserwatorów zabytków. W komisjach uczestniczyli 
wojewódzcy konserwatorzy zabytków, konserwatorzy przyrody, przedstawiciele ministerstwa 
administracji i gospodarki terenowej, komitetów ds. cmentarzy, kościołów różnych wyznań, 
Żydowskiego Instytutu Historycznego i autorzy KART. 
 Równolegle z tymi pracami zlecano naukowo-historyczne opracowania, tj. monografie 
poszczególnych cmentarzy, najbardziej wartościowych pod względem zabytkowym oraz monografie 
tematyczne grup cmentarzy. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych 
rozpoczął wydawanie katalogów w układzie wojewódzkim oraz katalogów tematycznych  np: 
cmentarzy muzułmańskich, I wojny światowej, powstańczych XIX w. 
 Niezależnie od akcji ewidencyjnej, starano się otoczyć opieką obiekty znane służbie 
konserwatorskiej celem uchronienia ich od dewastacji. Konserwatorzy  wojewódzcy nie byli w stanie 
otaczać opieką cmentarzy rozrzuconych w terenie. Dlatego zorganizowano, przy dużym nakładzie 
pracy, społeczną  ich ochronę.  Z pomocą znów przyszedł PAX i Liga Ochrony Przyrody. W 
oddziałach PAX, w dni wolne od pracy, organizowane były spotkania Społecznych Opiekunów 
Zabytków. Byli nimi często ludzie starsi, emeryci, a także uczniowie szkół (tzw. zbiorowi opiekunowie 
społeczni). Mieli za zadanie czuwać nad powierzonymi im obiektami, pilnować, żeby nikt ich nie 
niszczył, a w przypadku jakiegoś zagrożenia  powiadamiać wojewódzkich konserwatorów zabytków na  
przygotowanym do tego druku. Społeczni Opiekunowie podchodzili do powierzonych im zadań bardzo 
poważnie, dostarczając często cennych informacji. Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce przerwało 
ledwie rozpoczęte prace i później do tego rodzaju opieki nie powrócono. 

Dla celów szkoleniowych zorganizowano w latach 1980-81 i 1983-85 pięć ogólnopolskich, 
kilkudniowych zjazdów w ośrodku PAX w Halinie koło Wyszkowa pod „opieką” Urzędu ds. Wyznań.  
Oprócz służb konserwatorskich uczestniczyli w nich działacze Stowarzyszenia PAX, PTTK, 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, towarzystw regionalnych i różnych organizacji społecznych, 
przedstawiciele placówek naukowych, urzędów centralnych, a także Kościołów i związków 
wyznaniowych. Referaty i dyskusje tego szerokiego grona osób wydane zostały w 5 zeszytach, 
poświęconych każdemu zjazdowi.  

Organizowano też konferencje tematyczne (krótsze) dla służb zajmujących się ochroną 
cmentarzy. Jedną z takich istotnych konferencji, z której materiały opracowano w formie zeszytu 
Ośrodka, było spotkanie z Żaganiu-Kożuchowie w 1993 r., poświęcone bardzo ważnej tematyce 
organizacji lapidariów cmentarnych w Polsce. Podano na niej zasady ich tworzenia i sposoby 
organizacji. Trud pionierskiej, wieloletniej pracy ogromnego grona osób z terenu całej Polski 
pozostawił w efekcie końcowym: 
-  opracowanych, omówionych i przeanalizowanych ok. 26.000 KART CMENTARZY, 
- centralne archiwum z podziałem na obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i nie 
zabytkowe, w układzie wojewódzkim i  gminnym, -  opracowanie pod nadzorem wojewódzkich 
konserwatorów zabytków  ok. 3.000 monografii  najcenniejszych obiektów,  -  opracowanie 24 
wykazów zabytkowych cmentarzy dla ówczesnych województw:  

bialskopodlaskiego, białostockiego, bielsko-bialskiego, bydgoskiego, chełmskiego, 
ciechanowskiego, częstochowskiego,  elbląskiego, gdańskiego, gorzowskiego  
kaliskiego, katowickiego, kieleckiego, konińskiego, koszalińskiego, krakowskiego, 
legnickiego,   leszczyńskiego,  łódzkiego, nowosądeckiego, pilskiego, piotrkowskiego, 
rzeszowskiego, i siedleckiego, 
wydanie drukiem 7 Katalogów Zabytkowych Cmentarzy i Mogił w Polsce,  województw:  
bialskopodlaskiego, bielsko-bialskiego, bydgoskiego,  łomżyńskiego, łódzkiego, ostrołęckiego 
i tarnobrzeskiego. 
Należy podkreślić, że tego rodzaju rozpoznanie i ewidencji cmentarzy, wykonanej na podstawie 
lustracji terenowej i dostępnych źródłach historycznych, z ujęciem elementów architektonicznych i 
przyrodniczych, uzupełnionej planami i fotografiami,  nie posiada  żaden kraj w Europie.  

Jednakże, mimo zbliżającego się finału prac, ewidencji nigdy nie ukończono. Prace 
przerwała reorganizacja instytucji w resorcie kultury i sztuki w 2002 r. Przestała działać komisja 
ewidencyjna, a KARTY CMENTARZA oczekujące na ocenę wartości  włączono do archiwum, 
powołanego  wówczas, KOBiDZ-u. Katalogi zdjęto z planu wydawniczego. Zaniechanie prac 
ewidencyjnych w sytuacji, gdy zbliżały się one do końca, jest wielką stratą. Gdyby  ewidencję 
ukończono, mielibyśmy pełne rozeznanie w tej szczególnej kategorii zabytków, będących 
świadectwem historii tych ziem, ich kultury i wielowiekowej tradycji. Każda wzmianka o cmentarzu 
świadczy o tych, którzy tu żyli, działali, tworzyli określoną społeczność, a wyraz temu w czasach 
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obecnych daje KARTA CMENTARZA. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który podjął trud 
zarejestrowania miejsc i śladów po nich i choć liczba KART CMENTARZA sięga około 26.000, to 
jednak nie jest ona ostateczna. Praca wymaga dokończenia i Polska będzie się mogła tym 
osiągnięciem chlubić i służyć za wzór innym. 
        Pełne ukończenie prac ewidencyjnych zapewniłoby również ochronę prawną  wartościowym 
cmentarzom przez wpis do rejestru zabytków. Pozwoliłoby  również na wykorzystanie danych w 
pracach naukowych oraz dostarczyłoby nieraz niezbędnych materiałów do renowacji poszczególnych 
cmentarzy oraz opracowania regionalnych planów zagospodarowania miast i osiedli. Cmentarze są 
elementem kultury każdego narodu – są relikwiarzami narodowej pamięci. Nie można  je wyrwać z 
kontekstu krajobrazu kulturowego, są jego składową częścią., o  którą powinniśmy zadbać tak, jak o 
inne elementy dziedzictwa narodowego.  

                                             
                                            Elżbieta Baniukiewicz, Barbara Bujalska, Marina Jórczak [†],  
                                          Krystyna Kosyl, Hanna Orzechowska, Jarosława Szczepańska 
 
 
 
 
 Przygotowana do druku pierwsza inwentaryzacja zabytków Kazimierza Stronczyńskiego z połowy XIX 
w. obejmuje także zabytkowe nagrobki. Oto jeden z nich: 
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                                                                       JUBILEUSZ, JUBILEUSZE... 
 

Czwarty muszkieter! Najstarszy! 
Profesor Olgierd Czerner skończył  15 kwietnia 2009 r. 80 lat 
□  Z nieśmiertelnego dzieła Aleksandra Dumasa „Trzej muszkieterowie” wiadomo, że 
muszkieterów było… czterech, a najważniejszy z nich, to właśnie ten „czwarty” czyli d’ 
Artagnan, łączący nie tylko cechy Athosa, Portosa i Aramisa, ale będący do tego upartym 
Gaskończykiem, cieszącym się niemałym uznaniem wśród pięknych pań. W poprzednim 
Biuletynie Informacyjnym święciliśmy jubileusz 80-lecia trzech wybitnych „ikomosowców” 
(czwarty, Jubilat z Lublina, nie jest niestety członkiem Komitetu), tymczasem najwcześniej, 
bo 15 kwietnia, obchodził zacną rocznicę ten…czwarty. Z wrodzonej modestii nie był to 
Jubileusz tak hucznie świętowany, niemniej zaszczycił go swoją obecnością prezydent 
Wrocławia. O tym jak było, napisał do Redakcji sam Jubilat. Tu westchnienie, cóż to za rok 
był ten 1929, a zwłaszcza miesiące wiosenne!  

Podobnie więc, jak w opowieści Dumasa, czwarty muszkieter nieco później dołącza 
galerii chwały najwybitniejszych znawców i obrońców  zabytków w PKN ICOMOS. A my 
dołączamy do chóru wołającego: Ad multos annos, Profesorze!    □           

                                                                                                     
 
 
                                                                                         List do redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze,   
 
to nie tylko tych 3 zacnych Panów urodziło się w 1929 r. ! Ja też! I to najwcześniej, bo 15 
kwietnia. Jestem wśród Czterech najstarszy. 
Dlatego 15 kwietnia odbyło się w gościnnym Muzeum Architektury spotkanie zaszczycone 
obecnością prezydenta Wrocławia, p. Rafała Dutkiewicza. Zaczął chór Cantores Minores 
Wratislavienses, z którym przed laty wystąpiłem 150 razy, potem były przemówienia, 
prezenty i wielki tort, który musiałem pokroić, no i oczywiście szampan, jak też serdeczne 
pogaduszki. Była moja córka z USA i mój syn (członek ICOMOS) z żoną, przedstawiciele 
Wydziału Architektury, no i....Pan uczestniczył przed 5 laty w jubileuszu 75-lecia w 
ICOMOS. Byłem juz więc zaszczycony i to, że mi się udało dożyć 80 lat to doprawdy 
szczęśliwy przypadek. Osobiście jestem z tego zadowolony. 
  Odbyłem w wakacje dwie samotne podróże naukowe. Do Monachium i druga 
ważniejsza własnym samochodem do Górnej Alzacji. Obejrzałem kilka romańskich 
kościołów z prostokątnymi zakończeniami. Niektóre bardzo piękne (Murbach). Obejrzałem 
też kilka miasteczek doskonale zachowanych, ze starą zabudową: Rickewihr, Equilsheim. 
Uwaga. To ostatnie to cirkulada prof. Pawłowskiego, mam nadzieję, że mu znana. 
Dojechałem aż do Kolmaru i jeszcze nieco na południe. Razem było 2500km.  Wszędzie 
takiego samotnego staruszka przyjmowano gościnnie i życzliwie.   
 To tyle  
 Olgierd Czerner 
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Prof. dr hab. Olgierd Czerner urodził się 15 kwietnia 1929 r. w Świętochłowicach na 
Górnym Śląsku. Jednak całe życie zawodowe związał z Dolnym Śląskiem, w którego grodzie 
głównym, Wrocławiu, ukończył  w 1952 r. architekturę, na Politechnice pod kierunkiem 
legendarnych już profesorów Tadeusza Broniewskiego i Bohdana Gerquina. W 1960 r. 
uzyskał stopień doktora, a już w 1965 r. podjął się organizacji Muzeum Architektury we 
Wrocławiu, którego był szefem przez 40 lat. Najpierw zajmował się architekturą 
średniowiecza, następnie jednak  nowożytną, w końcu  źródłami ikonograficznymi. We 
wszystkich tych dziedzinach publikował cenne prace, w Polsce i za granicą. Opracował 
ikonografię i Wrocławia, i Lwowa, którego architekturą interesował się szczególnie. 
Habilitował się w 1970 r., a nominacje  profesorską uzyskał w 1977 r. Wszechstronność 
zainteresowań sprawiła, ze  jego opinia ma znaczeniezarówno dla tych, którzy zajmują się 
konserwacją średniowiecznych murów, jak i tych, którzy walczą o miejsce w panteonie dla 
dzieł nowożytnych. 

W latach 1955-1965 Olgierd Czerner był konserwatorem Wrocławia,  w latach 80. był 
wiceprzewodniczącym Komitetu odnowy i ekspozycji Panoramy Racławickiej. W latach 90 
angażował się szczególnie w ratowania kościołów dolnośląskich.  

Od zarania swej pracy był  filarem ICOMOS-u. Uczestniczył w kongresie 
założycielskim w 1965 r. w Warszawie i Krakowie.  W latach 1985 -1993 był prezesem 
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, a w latach 1990-1993 wiceprezesem 
międzynarodowego ICOMOS-u. Olgierd Czerner był współautorem tzw. Karty 
Waszyngtońskiej (Karty Miast Historycznych) z 1987 r.  W katach 90. wiele czasu poświęcił 
organizacji międzynarodowej konferencji UNESCO i ICOMOS dotyczącej „Sztuce 
cmentarnej”.  W latach 1976-1996 był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej 
Akademii Nauk.  

. Jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i laureatem 
Nagrody im. Jana Zachwatowicza. 
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▓     KSIĄŻKI                   BOOKS                LIVRES                  LIBRI                 КНИГИ     ▓                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                     
              
  Książka przygotowana w latach 2002-2004 ukazała się  w 2008 r. za pośrednictwem PKN ICOMOS. 
Jest ona niewątpliwie przykładem ważnej roli pełnionej przez ICOMOS w zakresie współpracy 
międzynarodowej w obszarze ochrony zabytków, w tym wypadku, polsko-ukraińskiej. Autorki - 
Romana Cielątkowska, profesor Politechniki Gdańskiej, ekspert ICOMOS, specjalizująca się w 
problematyce architektury XX w. i Liliana  Onyszczenko-Szwec, konserwator m. Lwowa, zajmująca się 
architekturą XIX w. (laureatka nagrody im. J. Zachwatowicza w 2008 r.) przygotowały wyczerpujący 
katalog poświęcony detalom architektonicznym od klasycyzmu, eklektyzmu i secesji przez modernizm 
aż do socrealizmu, ukazujący niezwykła urodę tego miasta dostępnej wszak w skali obserwacji 
codziennej mieszkańca lub turysty. Każdemu z wymienionych okresów poświęcono osobny rozdział. 
Wstęp i komentarz do każdego okresu przygotowane zostały po polsku, ukraińsku i angielsku. 
Niezwykłe bogactwo ilustracji (577!) to nie tylko fotografie detali, ale także rysunki fasad i planów oraz 
fotografie fragmentów domów, na których znajdują się elementy  dekoracyjne. Lwów, prześwietne 
miasto, zamknięte ongiś w  średniowiecznych murach, wzbogacił się w XIX i XX w. w niezwykle 
interesującą architekturę, szczęśliwie zachowaną w czasie wichrów wojennych, tworzącą  całość w 
istocie pomnikową i w pełni  spełniającą kryteria,  które pozwoliły wpisać miasto na listę światowego 
dziedzictwa. Ksiązka jest w tej materii ważkim dowodem i cennym podręcznikiem  dla konserwatorów, 
gdyż w wielu miastach polskich znaleźć możemy liczne przykłady cennej architektury mającej analogie 
w architekturze lwowskiej. (mhk) 
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Książka, której wernisaż odbył się w podwórku kamienicy Jabłkowskich, przy ul Chmielnej w 
Warszawie, jest prawdziwym hitem, zyskującym świetne recenzje i artykuły omawiające problem. 
Można by ją uznać za katalog kapliczek podwórkowych w Warszawie. Fotografuje je od wielu lat  
Anna Beata Bohdziewicz, fotografik-artysta, wydobywając  na zdjęciach niezwykły klimat i ich urodę 
sztuki „prymitywnej”.  Czym są kapliczki w Warszawie? Czytamy w omówieniu na okładce zwięzłą 
informację: 
„Warszawskie kapliczki podwórkowe to zjawisko zupełnie wyjątkowe. Są tam, gdzie przetrwała 
przedwojenna zabudowa.(…)Większość powstała w czasie okupacji i powstania. Przez lata 
niezauważane, budzą dziś coraz większe zainteresowanie. Jednak wiele z nich zagrożonych jest 
zniszczeniem, a związane z nimi historie są nadal prawie nieznane.” Fotografie przedstawiono 
podzielone według dzielnic stolicy. Jednakże  bardzo istotnym elementem jest komentarz  napisany 
przez Magdalenę Stopę, która przeprowadziła wiele rozmów i wywiadów z mieszkańcami, którzy 
kapliczki współtworzyli, opiekują się nimi lub opisują  ważne  sytuacje z życia związane  z nimi. 
Całość  jest więc dokumentacją zjawiska kulturowego, którego wartość trudno byłoby oceniać według 
kryteriów stosowanych do zwyczajnych zabytków materialnych. Mamy bowiem do czynienia z 
klasycznym przykładem zabytków niematerialnych, gdy  „materia” jest pretekstem dla zjawiska 
duchowego, a słowa „wokół” zebrane przez  M. Stopę są elementem niezbędnym zarówno 
dokumentacji jak i możliwości  jego zrozumienia i oceny. „Kapliczki warszawskie powinny być 
przedstawione  na nie jednym seminarium jako przykład  kulturowych wartości niematerialnych.(mhk) 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Po 123 latach ukazała się w Polsce praca poświęcona ochronie zabytków 
archeologicznych!. Pionierem był Włodzimierz Demetrykiewicz w Galicji, którego rozprawa ukazała się 
w 1886 r. To cieszy, bo archeologia długo uchodziła uwadze jako odrębny obszar dla ochrony prawnej 
zabytków, czego przykładem mogły być archaiczne sformułowania ustawy z 1962 r. Dwóch młodych 
badaczy prawnik - Kamil Zeidler i archeolog Maciej Trzciński wydali kompendium, w którym rozważają 
kwestie archeologii i ochrony zabytków, następnie problem muzealnictwa archeologicznego, z kolei 
archeologię w kontekście planowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki morskiej i 
wielu innych dziedzin jako że archeologia dotyka całości życia. Rozdział czwarty poświecony jest 
prawu europejskiemu i światowemu, a  ostatni przedstawia dziedziny funkcjonowania archeologii, a 
więc edukacji, zawodowi, etyce i popularyzacji. Autorzy  omawiając problematykę prawna ograniczają 
się do przedstawienia stanu faktycznego i komentarza, wskazując jedynie na trudności związane z 
brakiem precyzji definicji zabytku archeologicznego czy kwestii obrotu handlowego lub wywozu 
przedmiotów kwalifikowanych do zbioru zabytków jako archeologiczne. Właśnie  podejmowane próby 
nowelizacji ustawy z 2003 r. w zakresie dostosowania przepisów polskich do unijnych tę kwestię 
stawia ponownie  w centrum uwagi. Monografię tematu prawo a archeologie należy przyjąć z wielkim 
uznaniem, bo  niemal wyczerpuje temat (niemal, bo pomija np. bardzo ważny problem badań 
powierzchniowych), ma więc ogromny walor praktyczny, gdyż pozwala kompetentnie nauczać kolejne 
roczniki archeologów w sprawach, które, przy praktycznym aspekcie ich działalności badawczej, 
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nieustannie  się pojawiają i wymagają kompetentnych decyzji i czynności. Klucz do  teorii ogólnej 
zabytków jakim jest zrozumienie  czym jest zabytek archeologiczny w relacji do innych dziedzin nie 
został jeszcze znaleziony, ale zostało uporządkowane przedpole. (mhk) 
 

                       
               
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydawany na Politechnice Wrocławskiej Architectus to  jedno z nielicznych czasopism branży 
ukazujące się  po angielsku, co sprawia, że  może ono być oknem na świat dla historyków 
architektury i konserwatorów. Dlatego patronat PKN ICOMOS jest całkowicie uzasadniony, a rola 
redaktora naczelnego,  także wiceprezesa  PKN ICOMOS prof. Łużynieckiej nie przypadkowa.  

             Najnowszy numer, choć wydany w roczniku 2008, przynosi bardzo zbilansowany tematycznie zespół 
9 tekstów. Zaczyna artykuł Bernat Bérci o badaniach i rekonstrukcji średniowiecznego opactwa 
cystersów w Zirc na Węgrzech, łączy więc aspekt badawczy z konserwatorskim. Następnie Olga 
Przybyłowicz prezentuje architekturę zespołu klasztornego ss. klarysek w Starym Sączu. Pozostałe 
artykuły dotyczą architektury nowożytnej. A więc o szpitalach z lat dwudziestych w Poznaniu pisze 
Aleksandra Paradowska, fortowi w Nysie z XVIII-XIX w. poświęca tekst Jerzy Potyrała,  z zakresu 
najnowszej architektury problem pokrywania budowli przemysłowych roślinnością (omawia 
Magdalena Baborska-Narożny), o planowaniu centrów miast piszą Dariusz Dziubiński i Łukasz 
Wojciechowski, Prezentacje „passive house” i dorobku Witolda Lipińskiego, projektanta słynnego 
spodka,  stacji meteorologicznej  na Śnieżce, najwyższym  szczycie Karkonoszy dotyczą  
komunikaty, a na końcu znalazło miejsce obszerne sprawozdanie z uroczystości wręczenia nagrody 
międzynarodowej  im. Jana Zachwatowicza przyznanej przez PKN ICOMOS  w 2008 r. Warto 
podkreślić efektowną, choć minimalistyczna oprawę edytorską zeszytu.(mhk) 

 

                                    

 
Drugi zeszyt Ochrony Zabytków (2008) przynosi kilka bardzo waznych tekstów, szczególnie w 
zakresie ewidencji zabytków i prawa.Istotny jest więc artykuł Marcina Gawlickiego o koncepcji 
weryfikacji i uporządkowania rejestru zabytków i KarolaGuttmejera o elektronicznym systemie 
ewidencji w Warszawie. Ciekawy jest artykuł Simona Thurley’a o zasadach ochrony zabytków i 
Eugeniusza Szumakowicza o fenomenologicznej defincji zabytku. Prawne teksty to Katarzyny 
Zalasińskiej “Interes indywidualny a interes publiczny” oraz Bartłonieja Gadeckiego o problematyce 
zbywania falsyfuikatów. Dochodzą do tego prezentacje konserwacji zabytków ruchomuch. Niestety 
nieporozumieniem jest potrakowanie omówień konferencji naukowych z pierwszej połowy 2009 r. jako  
artykułów, zwłaszcza, że ukazują się w zeszycie sygnowanym dikładnie rok wcześniej. Tego rodzaju 
opóźnienie  w wydawaniu czasopisma jest nagminne, jednakze umieszcznie wiadomości aktualnych  
obecnie w poprzednim roczniku kłóci się z podstawowymi zasadami edycji periodyków. Niemniej 
zeszyt ten nalezy zaliczyć do ciekawszych z ostatnich lat.(mhk). 
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NOUVELLES                      ICOMOS                          NEWS  

 
(7th of October 2009) 

ICOMOS DOCUMENTATION CENTRE BLOG: Recent posts 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/) 

 
- Papers of the ICOMOS Scientific Symposium: “Changing World, Changing Views of Heritage: The 

impact of global change on cultural heritage – Technological Change” (Malta, 7
th

 Oct 2009)  

(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/icomos-scientific-symposium-changing.html)   
 

- Workshop on inventories/Atelier sur les inventaires: proceedings / Actes 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/workshop-on-inventoriesatelier-sur-les.html)    

 

- ICOMOS France: New publication – “Structures en bois dans le patrimoine bâti“ 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/icomos-france-new-publication.html)    

 

- Australia ICOMOS: (Un)Loved Modern Conference papers available online 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/australia-icomos-unloved-modern.html)    

 

- “World Heritage Status: Is there an Opportunity for Economic Gain?: Research and analysis of the socio-
economic impact potential of UNESCO World Heritage Site status” 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/world-heritage-status-is-there.html)    

 

- “Esempi di Architettura: Rehabilitation planning in the historical towns of the occupied Palestinian 
territory”, edited by Elisa Palazzo (http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/09/esempi-di-

architettura-n7.html)    
 

- Proceedings online: IX World Congress of the Organization of World Heritage Cities 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/proceedings-online-ix-world-congress-of.html)  
 

- Getty Research Library: New titles in the conservation collection (August 2009) 
(http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/getty-research-library-new-titles-in.html)  
 

- RehabiMed Bulletin, n° 14 (http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/rehabimed-bulletin-
n-14.html)       

 

                         UNESCO-ICOMOS Documentation Centre,49-51, rue de la fédération,75015 Paris, France 
                                 Tel:+33 1 45 67 67 70, Fax:+33 1 45 66 0622, documentation@icomos.org

 

  

 

   * Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS            wrzesień-październik           4 / 2009                                                                 

                                REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO PKN ICOMOS © 

                                     Marek Konopka (redaktor), Piotr Molski, Bogusław Szmygin                              

             Adres: ul. Koszykowa 55  Wydział Architektury 00-659,   tel.022 62241 59, tel. 0607 751 586 

http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/icomos-scientific-symposium-changing.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/workshop-on-inventoriesatelier-sur-les.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/icomos-france-new-publication.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/australia-icomos-unloved-modern.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/world-heritage-status-is-there.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/09/esempi-di-architettura-n7.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/09/esempi-di-architettura-n7.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/proceedings-online-ix-world-congress-of.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/getty-research-library-new-titles-in.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/rehabimed-bulletin-n-14.html
http://icomosdocumentationcentre.blogspot.com/2009/10/rehabimed-bulletin-n-14.html
mailto:documentation@icomos.org

