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IDEA SZKOŁY LETNIEJ PKN ICOMOS 
Polski Komitet Narodowy inauguruje w 2015 roku cykliczne spotkania młodych specjalistów 
zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Cykl został nazwany Szkoła Letnia PKN 
ICOMOS.  
Celem szkoły jest przedstawienie aktualnej problematyki ochrony dziedzictwa, wymiana 
doświadczeń i poznanie najciekawszych działań konserwatorskich podejmowanych w wybranych 
regionach Polski.  
Pierwsza edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS odbędzie się w dniach 20-22 lipca 2015 r. w Szczecinie, 
którego władze samorządowe są gospodarzem i współorganizatorem Szkoły Letniej. Szczecin 
został wybrany ze względu na szereg ciekawych prac konserwatorskich prowadzonych w ostatnich 
latach. Tematem wiodącym tegorocznej szkoły będzie: Ochrona i rewitalizacja miast 
historycznych.  
Formuła Szkoły Letniej przewiduje wizyty studialne w wybranych obiektach, wykłady i dyskusje.  
Szkoła Letnia będzie organizowana w miastach i regionach interesujących z konserwatorskiego 
punktu widzenia. Następne spotkania zaplanowane zostały w Gdyni (temat wiodący: Ochrona i 
konserwacja architektury modernistycznej) oraz w Krakowie (temat wiodący: ochrona i 
konserwacja historycznych ruin). 
  
UCZESTNICY SZKOŁY LETNIEJ 
Szkoła Letnia ma być spotkaniem specjalistów różnych profesji zajmujących się ochroną zabytków. 
Szkoła jest skierowana do osób mających już pewną wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony i 
konserwacji zabytków. Do uczestnictwa w Szkole zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się 
ochroną i konserwacją zabytków (nie tylko członków PKN ICOMOS).   
Szkoła jest adresowana w szczególności do młodszych koleżanek i kolegów, dla których ma być 
okazją do pogłębienia wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania środowiskowych kontaktów.  
Formuła Szkoły zakłada aktywny udziału wszystkich uczestników, polegający przede wszystkim na 
udziale w dyskusjach na temat prezentowanych realizacji i problemów.  
Prosimy wojewódzkich i samorządowych konserwatorów zabytków, kierowników uczelnianych 
jednostek naukowych i innych instytucji o zarekomendowanie i ew. wydelegowanie pracowników 
do uczestnictwa  w Szkole. 
  
KADRA PROWADZĄCA ZAJĘCIA 
Wykłady i prezentacje Szkoły Letniej będą prowadzili doświadczeni specjaliści zaproszeni przez 
PKN ICOMOS oraz samorządowcy, badacze, konserwatorzy i projektanci zaproszeni przez 
organizatorów ze Szczecina.  
 
ZASADY UCZESTNICTWA 
Liczba uczestników Szkoły Letniej jest ograniczona ze względu na konieczność zachowania 
mobilności grupy. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania kwalifikacji 
uczestników na podstawie przesłanej karty zgłoszeniowej i załącznika.  
Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny, organizatorzy zapewnią również transport do miast 
odwiedzanych podczas Szkoły Letniej. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu 
do Szczecina, noclegów i wyżywienia (część posiłków będzie sfinansowana przez organizatorów). 
Noclegi i posiłki będą zorganizowane przez organizatorów. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (na wniosek zainteresowanych uczestników) organizatorzy rozważą możliwość 
dofinansowania kosztów pobytu w Szczecinie. 



 

 
SZKOŁA LETNIA PKN ICOMOS  

 

 

 
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:  
Zgłoszenia na załączonym formularzu wraz z załącznikiem, przyjmowane będą do 15 maja 2015 r. 
Zgłoszenia drogą mailową proszę kierować na adres PKN ICOMOS: sekretariat@icomos-
poland.org  
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PROGRAM WSTĘPNY SZKOŁY LETNIEJ w SZCZECINIE 
 
 

20 lipca 2015 r. poniedziałek  
Wykłady wprowadzające w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prezentacja w terenie problematyki 
ochrony dziedzictwa Szczecina.  
 
Wykłady wprowadzające w Urzędzie Miasta Szczecin na tematy m.in.: 

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego Szczecina 

• Problematyka odbudowy Szczecina po II wojnie światowej 

• Rewitalizacja kwartałów zabudowy Śródmieścia Szczecina 
 
Prezentacje terenowe:  

• Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki przy ul. Wały Chrobrego 4 

• Nowe kwartały zabudowy Szczecina, zrealizowane i planowane  

• Trafo Galeria Sztuki przy ul. św. Ducha – budynek trafostacji zaadaptowany na galerię 
sztuki 

• Kościół p.w. św. Jana Ewangelisty – gotycka świątynia po pracach konserwatorskich 

• Muzeum Techniki i Komunikacji Niemierzyn – zespół dawnej zajezdni po adaptacji 
 

Uwaga: część programu zwiedzania w Szczecinie może być realizowana także w środę 

 

21 lipca 2015 r. wtorek 
Prezentacja w terenie działań konserwatorskich w historycznych miastach Pomorza 
Zachodniego.  
W programie m.in.:    

• Stargard Szczeciński, kościół NMP Królowej Świata 

• Stargard Szczeciński, zespół miasta historycznego 

• Kołbacz, gotycki zespół kościoła i klasztoru cystersów 

• Kamień Pomorski, gotycki zespół katedralny 
 

22 lipca 2015 r. środa  
Dyskusja i podsumowanie Szkoły Letniej w Szczecinie  
Wykłady i dyskusje na temat zarządzania miastami historycznymi (prelegenci PKN ICOMOS) 
oraz prezentacja wybranych problemów prezentowanych przez organizatorów ze Szczecina 
(współpraca z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym).  
Podsumowanie Szkoły Letniej oraz omówienie kolejnej edycji.  
 
 


