
W dniu przyjazdu przeszliśmy do 

konkretów – zwiedzanie Pałacu w 

Krasiczynie 

Podsumowanie 4. edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS oczami uczestników. 

 

 Organizowane przez Polski Komitet Narodowy 

ICOMOS, przy współpracy najróżniejszych jednostek 

samorządowych i organizacji pozarządowych, Szkoły 

Letnie, cieszą się rosnącą popularnością wśród 

młodych (wiekiem, jak i doświadczeniem) adeptów 

trudnej sztuki konserwatorskiej. Co roku na kolejne 

edycje zgłaszają się coraz większe rzesze architektów, 

konserwatorów, inżynierów, a także miłośników 

zabytków oraz ludzi zawodowo związanych z ochroną 

dziedzictwa. I nie powinno to dziwić, ponieważ idea 

„Szkoły Letniej”, a także jej organizacja, to niezwykły 

majstersztyk, o którym pisać można jedynie w samych 

superlatywach. A najlepszym tego przykładem była 4. 

edycja odbywająca się w Przemyślu oraz jego 

okolicach. Temat wiodący -  problematyk 

konserwatorska architektury obronnej. 

Uczestnicy 4. edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOSC w Przemyślu/Krasiczynie 



Czwarta edycja Szkoły Letniej odbyła się w dniach 28-31 sierpnia w Przemyślu. 

Program tej edycji Szkoły Letniej obejmował cykle wykładów i zajęć terenowych związanych z 

problematyką konserwatorską architektury obronnej, głównie architektury fortecznej. 

Wszystkie wykłady oraz zajęcia terenowe prowadzone były przez kadrę naukową, osoby o 

wieloletnim doświadczeniu, zawodowo zajmujących się ochroną zabytków architektury 

obronnej.  

 

 

Całą 4. Edycję można podzielić na dwa bloki: teoretyczny oraz terenowy. Aby dobrze 

przygotować się do części terenowej, konieczny był udział w części teoretycznej, która 

została tak przygotowana, aby przekazać nam najważniejsze informacje dotyczące 

fortyfikacji. W ramach zajęć poruszony został temat ochrony dawnych fortyfikacji, idei i 

zasady działania Związku Gmin Fortecznych, która łączy w obszarze Przemyśla właścicieli, 

użytkowników i gminy będących w posiadaniu obiekty forteczne, a także zostaliśmy 

zapoznani z podstawowym słownictwem i terminologią stosowaną wobec zabytków 

fortyfikacyjnych. Wiedza okazała się bardzo przydatna już następnego dnia Szkoły, gdy 

zaczęliśmy zajęcia terenowe. 

 

 

Jeden z punktów zajęć terenowych – klasztor benedyktynek w Jarosławiu 



Należy podkreślić, że organizatorzy 4. edycji Szkoły Letniej skupili się najbardziej na 

zorganizowaniu interesujących zajęć terenowych. W trakcie zajęć terenowych odwiedziliśmy 

kilkanaście obiektów fortyfikacyjnych powiązanych z Twierdzą Przemyśl. Odwiedziliśmy Fort 

VIII „Łętownia”, Fort X „Orzechowce”, Fort XI „Duńkowiczki”, Zamek Kazimierzowski w 

Przemyślu, Klasztor obronny Benedyktynek w Jarosławiu (fortyfikacja basztowa), Klasztor 

obronny Dominikanów (fortyfikacja kleszczowa) i jeszcze kilka mniejszych obiektów 

przemyskiej twierdzy. W każdym z obiektów witał nas jego użytkownik i osoba 

administracyjnie związana z nim (wójt, przeor itd.) na terenie której obiekt się znajduje. 

Zwiedzanie połączone było z seminariami, prowadzonymi przez organizatorów – za każdym 

razem wszystko było dokładnie omówione.   

Aspekt naukowo-dydaktyczny Szkoły Letniej jest niepodważalny. Nie można jednak 

pominąć jeszcze jednego aspektu, tak ważnego na tego typu wyjazdach – społecznego. 

Uczestnikami (w zasadzie można napisać „uczniami”) Szkoły Letniej są osoby z 

najróżniejszych stron naszego kraju, młodzi stażem, wiekiem, „duchem” architekci, 

konserwatorzy, historycy, miłośnicy sztuki i zabytków, absolwenci, studenci, praktycy. 

Wszyscy spotkali się w tym samym miejscu, aby przez kilka niezwykłych i intensywnych dni 

poszerzyć swoją wiedzę, poznać wartościowe miejsca i ludzi, a także móc poznać siebie 

nawzajem, podyskutować, wymienić się doświadczeniami, czy zwyczajnie zakolegować. Po za 

konferencjami, nie ma drugiej takiej możliwości, aby swobodnie porozmawiać w dużym 

gronie osób o różnym doświadczeniu w opiece nad zabytkami. Aspekt społeczny szczególnie 

ujawnił się na tej edycji. Każdego dnia odbywały się objazdy naukowe, co dodatkowo spajało 

grupę. Pewnym niedopowiedzeniem pozostawię czas po zajęciach, który mogliśmy spędzić 

jak tylko chcieliśmy i właściwie wykorzystaliśmy go prowadząc ożywione dyskusje… przy 

ognisku…. do dosyć późnych godzin… każdego wieczora. Pewnym jest, że znajomości 

nawiązane tutaj długo będą podtrzymywane, a i pewnie drogi uczestników nie jeden raz się 

skrzyżują na drodze zawodowej. 

Słusznym będzie zakończyć to swobodnie pisane sprawozdanie podziękowaniem i 

ostatnią konkluzją. Podziękowania należą się organizatorom oraz wszelkim zaangażowanym 

osobą, którzy zorganizowali 4. edycję  Szkoły Letniej i życzyć im, aby każda kolejna edycja 

była lepsza od tej poprzedniej, aby obfitowała w wyjazdy naukowe, interesujące dyskusje, 

podejmowanie trudnych i intrygujących zagadnień, a jednocześnie pozwalała uczestnikom 

poznać się lepiej. W kwestii zaś ostatniej konkluzji –  udział w Szkole Letniej do 



niezapomniane doświadczenie w którym warto wziąć udział. I myślę, że podpiszą się pod tym 

stwierdzeniem wszyscy uczestnicy 4. edycji. 
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