O POMOC DLA L’AQUILI !
[Jaka przyszłość czeka zniszczone przez trzęsienie ziemi włoskie miasto L’ Aquilia?
„Powinno być odbudowane tak, jak zrekonstruowana została warszawska Starówka”
– stwierdził Pier Luigi Cervellati, wykładowca Wydziału Architektury w Wenecji. Na
łamach „La Repubblica” przytoczył przykład Rynku Starego Miasta zniszczonego
podczas
Powstania
Warszawskiego,
wskazując,
ze
jego
rekonstrukcja
przeprowadzona została „z dumą, by odzyskać pamięć o przeszłości”.]
O rekonstrukcji Starego Miasta w Warszawie wiemy wszystko. Przez wiele lat słowo
„rekonstrukcja” wydawało się niestosowne, mówiło się z odcieniem wyższości o makiecie,
sztucznym zabytku itp., choć nikt nie wyobraża sobie, że w miejscu, gdzie dzisiaj jest Stare
Miasto w Warszawie stałyby soc-kamienice lub 10-piętrowe bloki-sypialnie. Po wielu
dyskusjach uznano, że rekonstrukcja dokonana na podstawie wiernej dokumentacji,
możliwie jak najszybciej po katastrofie, która jest przyczyną zniszczenia, jest nie tylko
uprawniona, ale staje się ważnym znakiem tożsamości mieszkańców, pozwala uratować
kulturową ciągłość miejsca. Znakiem uznania dla odbudowy Starego Miasta w Warszawie
stał się wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Mając
takie doświadczenia powinniśmy pomóc włoskiej L’ Aquili przy odbudowie ich Starego
Miasta. Podobnie jak po pamiętnej powodzi we Florencji Polacy uczestniczyli w
międzynarodowej pomocy w ratowaniu dzieł sztuki, powinniśmy obecnie okazać
solidarność L’ Aquili. Nie potrzebne są do tego wielkie środki finansowe. Włoskie
społeczeństwo stać na odbudowę tak dotkliwie dotkniętego nieszczęściem miasta. Polska
może okazać gest solidarności, ofiarowując pomoc, jaką możemy okazać. Przede wszystkim
doświadczenie konserwatorskie, wsparcie wybitnych fachowców, przekazanie wiedzy, jaką
wynieśliśmy sami odbudowując Stare Miasto w Warszawie, który to trud całego
społeczeństwa stał się fundamentem nowego mitu założycielskiego stolicy – Warszawy,
miasta nieujarzmionego.
Jeżeli zapadnie decyzja by historyczną zabudowę L’Aquili odbudować, to
środowisko polskich konserwatorów oferuje swoją wiedzę, doświadczenie i pomoc w tym
dziele. Apelujemy do polskich władz o przekazanie tej deklaracji.
Prezydium PKN ICOMOS
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INFORMACJE
SPRAWY CZŁONKOWSKIE

W lutym tego roku przeprowadziliśmy ocenę stanu opłacania składek
członkowskich. Spośród 201 członków 43 osoby zalegały ze składkami za okres
często znacznie przekraczający 24 miesiące, co rodziło przypuszczenia, że osoby te
zrezygnowały z członkostwa w ICOMOS. W związku z tym, że przekazujemy
corocznie, za każdego członka, składkę do Paryża, zobowiązania za nie płacących
muszą być pokrywane ze skromnych środków naszego Komitetu. Zwróciliśmy się
zatem do członków PKN ICOMOS z apelem o uregulowanie zobowiązań
składkowych. W efekcie zaległości znacznie się zmniejszyły, chociaż 25 osób
(powiadomionych listem poleconym) nie odpowiedziało na nasz apel i nie nawiązało
z nami kontaktu.
Statut obliguje jednoznacznie władze Stowarzyszenia do skreślania z listy
członków osób z zaległościami powyżej dwóch lat. Wnioski takie zostały
przedstawione Prezydium na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2009 r. Osoby, których
to dotyczy zostaną powiadomione o tym fakcie pisemnie, ale raz jeszcze
zaproponujemy im dalszą współpracę w ramach ICOMOS po wypełnieniu
statutowych zobowiązań.
Przypominamy jednocześnie, 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.
Piotr Molski
Sekretarz Generalny
PKN ICOMOS
Konto PKN ICOMOS:

CITIBANK: 46 1030 1654 0000 0000 4627 5000
Konkurs im. Jana Zachwatowicza na prace dyplomowe
Prace na tegoroczny Konkurs, jak co roku, proszę nadsyłać do dnia 15 listopada 2009 r.
na adres sekretariatu PKN ICOMOS, ul. Koszykowa 55 (gmach wydz.
Architektury), 00-659 Warszawa.
Pragnę powiadomić Państwa, że w kwietniu zostały rozesłane zawiadomienia o
nowej edycji międzynarodowego konkursu im. Profesora Jana Zachwatowicza na
najlepszą pracę dyplomową z zakresu adaptacji obiektów zabytkowych oraz ochrony
dziedzictwa. Zaproszenie do udziału w konkursie otrzymały wyższe szkoły
architektoniczne w kraju. Ponieważ konkurs ma charakter międzynarodowy, wysłaliśmy
również drogą mailową informację o nim m.in. do Komitetów Narodowych ICOMOS:
Ukrainy, Białorusi, Węgier, Rumunii.
Posiedzenie Jury odbędzie się w grudniu 2009, a ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród i wyróżnień na czerwcowym zgromadzeniu PKN ICOMOS.
O Konkursie im. Jana Zachwatowicza więcej informacji zamieścimy w numerze
3/2009 Biuletynu Informacyjnego PKN ICOMOS.
Przewodnicząca Jury Konkursu
Danuta Kłosek-Kozłowska
Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS
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Komisja Porozumiewawcza Redivivus !
Z inicjatywy ICOMOS i ICOM, 20 kwietnia 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia
Historyków Sztuki na Rynku Starego Miasta w Warszawie, odbyło się kolejne
spotkanie(pierwsze miało miejsce w marcu) Komisji Porozumiewawczej, która zajmuje się
wypracowaniem wniosków o charakterze de lege ferenda w dziedzinie prawnej ochrony
dziedzictwa kulturowego. Komisja skupia przedstawicieli najróżniejszych środowisk. W
pracach udział biorą m.in. członkowie ICOM, ICOMOS, Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
Instytutu Historycznego UW, Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków, Stowarzyszenia Naukowegp Archeologów Polskich oraz Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami. (Poprzednio Komisja działała w latach 2000-2003 i zainicjowała
przygotowanie Kongresu Konserwatorów Zabytków.)
Ponowne rozpoczęcie prac Komisji, w marcu br., wynikało z przekonania zebranych
przedstawicieli różnych dyscyplin, że przepisy regulujące kwestię ochrony dziedzictwa
kulturowego są w stanie niepokojącego kryzysu, gdyż nie odpowiadają realiom zmieniającej
się wokół nas rzeczywistości, w tym przede wszystkim nie są w stanie podołać
współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom zasobu zabytkowego. Zgodnie z przyjętą formułą
prac, obecnie wypracowywane są obszary problemowe (np. organizacja administracji
konserwatorskiej, finansowanie), w ramach których określone zostaną cele i postulaty, a
także bedą zasygnalizowane powstające na tym tle, niebezpieczeństwa, co następnie
przełożone zostanie na język ustawy, a więc propozycje konkretnych zmian legislacyjnych.
Liczymy, że przygotowane przez Komisję Porozumiewawczą rozwiązania zostaną w
całości uwzględnione przez ustawodawcę. Nie można bowiem zapominać, że to właśnie
środowiska dbające o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego, najlepiej rozumieją
jego potrzeby. Sprawy organizacyjne prowadzi Katarzyna Zalasińska. Zachęcamy do
nadsyłania sugestii i propozycji. Kontakt z Komitetem: kasiazalasińska@op.pl
Katarzyna Zalasińska
Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
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AGORA

Powrót do przeszłości ?
Obecną sytuację krytykują niemal wszyscy. Generalny Konserwator Zabytków
jest politykiem funkcjonującym na ogół nie dłużej niż rząd, niewielkie są więc
szanse, aby przy każdej zmianie, a niekiedy nawet rekonstrukcji rządu, był nim
fachowiec, autorytet i znawca spraw konserwatorskich. Mimo że, zgodnie z ustawą z
2003 r., tytuł GKZ jest „przywiązany” do sekretarza lub podsekretarza stanu, de facto
za politykę w zakresie ochrony zabytków odpowiada minister konstytucyjny, a GKZ
zajmuje się tym obszarem w jego imieniu. W istniejącej sytuacji słabym ogniwem jest
również komórka ministerstwa zajmująca się ochroną zabytków – zaledwie w randze
departamentu, przede wszystkim zajmującego się aktualnymi sprawami urzędowymi.
Nic więc dziwnego, że od kilku lat w środowiskach konserwatorskich utrwaliło
się przekonanie, że optymalnym rozwiązaniem byłaby nowelizacja ustawy i powrót
do sytuacji z początku lat 90-ych, kiedy to powołana została służba konserwatorska
jako centralny urząd kierowany przez Generalnego Konserwatora Zabytków,
działającego w imieniu ministra kultury. Powodowało to jednak wówczas znaczne
opory ze strony wojewodów, którym odjęto istotny obszar ich działania, a także
frustrację w samym ministerstwie, co przy najbliższej okazji zaowocowało tamże
„wojną na górze”, zmianą systemu i jako zadośćuczynienie ustawowe związanie
tytułu GKZ ze stanowiskiem wiceministra. Zapomina się jednakowoż jakie był cele
tamtej nowelizacji.
Przeszłość…
W 1989 r. konieczne było stworzenie w ogóle służby konserwatorskiej, której
de facto w PRL nie było. Jej „ersatz” stanowiło 49 wojewódzkich konserwatorów
zabytków, zatrudnionych na ogół na stanowiskach zastępcy dyrektora wydziału
kultury w urzędzie wojewódzkim. Poza wyjątkiem, jakim był Poznań, w skład służby
wchodziła jeszcze zazwyczaj sekretarka WKZ, niekiedy jeden pracownik wydziału.
Decyzje administracyjne (np. o wpisie do rejestru) podpisywał więc WKZ w imieniu
dyrektora wydziału lub niekiedy wojewody. Jak określił to jeden z ówczesnych
prawników „WKZ świecił światłem odbitym”.
Ponieważ nie sposób było prowadzić spraw ochrony zabytków w takim
składzie personalnym, wojewodowie od połowy lat 70-ych tworzyli, jemu podległe,
biura dokumentacji zabytków zatrudniające fachowców, działające jednak poza
urzędem, choć
zajmujące się sprawami zabytków w zastępstwie urzędów.
Współpracowały one na ogół blisko z WKZ, ale bywały też całkowicie oddzielone.
W 1990 r. przez nowelizację ustawy udało się stworzyć kilkunastoosobowe
Wydziały Ochrony Zabytków z wojewódzkim konserwatorem zabytków jako
organem administracji stopnia podstawowego. Etaty biur dokumentacji zabytków
przeniesiono do administracji i stały się one „wyposażeniem osobowym” WKZ.
Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS

Jednakże obawiano się, nie bez podstaw, że zostaną one rychło rozparcelowane
przez wojewodów na inne cele. Dlatego m.in. nowelizacja przyniosła powołanie
centralnego urzędu konserwatorskiego, którego częścią byli wojewódzcy
konserwatorzy zabytków.
Na czele centralnego urzędu „od zabytków” stanął Generalny Konserwator
Zabytków. Symbolem tego „tytułu” pozostawał zawsze prof. Jan Zachwatowicz, który
po wojnie był nim 12 lat, przydając mu chwały mocą swojego autorytetu i
fachowości, nie pełnił bowiem żadnych ministerialnych funkcji urzędowych. Po
kilkunastu latach przerwy przywrócono „tytuł” doczepiając go do stanowiska
dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, a więc jednostki organizacyjnej w
ramach ówczesnego ministerstwa kultury. Jak mawiano w Galicji był to jednak „Titel
ohne Mittel”, gdyż organem administracji drugiego stopnia w dalszym ciągu był
minister. „Za Gierka”
przez pewien czas „wiceministrem-generalnym
konserwatorem” został prof. Wiktor Zin, ale w okresie stanu wojennego wszystko
wróciło „do normy”. Reforma w 1990 r. stworzyła więc całkiem nową jakość i
mieliśmy przez 11 lat kolejno trzech generalnych konserwatorów zabytków fachowców, co prawda nie wiceministrów, ale szefów urzędu centralnego. Kres temu
położyła Aleksandra Jakubowska, która zasłynęła ze stwierdzenia, że „ktoś
zajmujący się ptakami, nie musi umieć fruwać”, co spotkało się z celną ripostą prof.
Zina, że „taki nielot powinien przynajmniej znać się na ptakach”. W istocie
wspomniana wiceminister rychło awansowała przekazując zaszczytny tytuł
kolejnemu „przyjacielowi” zabytków.
Teraźniejszość…
Ustawa z 2003 r. przyniosła istotne rozróżnienie pojęcia „ochrony” i
„opieki”. Konstrukcja ta, przeniesiona z prawa niemieckiego, spotkała się z dużą,
częściowo zasadną nieufnością środowiska. W istocie proces ochrony i konserwacji
zabytków tworzy pewną całość i oddzielenie ochrony prawnej od czynności
dokumentacyjno-badawczych(opieki) jest zabiegiem sztucznym, nie mającym w
Polsce tradycji Niemniej nie przypadkowo prawo niemieckie stosuje taki podział,
tworzy on bowiem przydatny porządek – oddziela przepisy i obowiązki państwa od
badań naukowych, działań społecznych organizacji pozarządowych, edukacji itp. W
praktyce oba te obszary działań zazębiają się i państwo wpływa, choćby przez
finanse na rozwój obu „obszarów”, a decyzje administracyjne organów muszą brać
pod uwagę ustalenia wynikające z wiedzy fachowców. Jeśli więc obszar „prawa”
obsługiwany jest przez urzędy konserwatorskie stopnia wojewódzkiego i ministra
kultury i dziedzictwa narodowego, to „obszar” opieki w znacznej mierze obsługiwany
jest przez podległy temuż ministrowi Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków i jego delegatury regionalne(po to został zresztą zbudowany system ODZ i
Regionalnych Ośrodków w 1990 r.).
Ta część „doradcza” to także rady i komisje konserwatorskie, a także
współpracujące organizacje pozarządowe jak ICOMOS, ICOM czy TOnZ. Oba te
wątki spotykają się i wiążą się „na szczycie” w osobie wiceministra-urzędnika,
tytularnego generalnego konserwatora zabytków. Cóż więc począć, aby system
lepiej funkcjonował, aby realizowane były zapisy ustawowe o krajowym programie
ochrony zabytków, aby pracownicy wojewódzkich urzędów konserwatorskich, tonący
w codziennej biurokracji, mieli ściśle współdziałające zaplecze naukowe czy choćby
eksperckie, aby dokumentacja była aktualnym i
merytorycznie sprawnym
narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji administracyjnych, aby realizowane
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były zadania z zakresu edukacji społeczeństwa, bez których trudno wyobrazić sobie
powszechną ochronę zabytków.
Po latach prób może więc należałoby wyciągnąć konsekwencje z doświadczeń,
zrezygnować z krańcowo formułowanych rozwiązań i stworzyć takie parametry
działania GKZ, aby po pierwsze był to fachowiec i autorytet, po drugie, aby mógł
funkcjonować niezależnie od zmieniających się gabinetów rządowych, po trzecie, aby
tworzył wieloletni program ochrony wynikający z dobrego rozeznania braków i plag
systemu ochrony. Czy taki GKZ może być urzędnikiem i organem administracji?
Wspomniane doświadczenia wskazują, że jest to mało realne.
Przyszłość…
Cóż więc zrobić? W tej sytuacji może należałoby Generalnego
Konserwatora Zabytków postawić na czele instytucji realizującej zadania
„opieki”(może np. Instytutu Ochrony Zabytków), a jego opinie byłyby wiążące dla
ministra zajmującego się „ochroną” dziedzictwa. Niezależność decyzji organu nie
może być podważana, ale można wykreować mechanizm prawny, w którym nie
wzięcie pod uwagę opinii merytorycznej GKZ, byłoby dla organu ministerialnego
przeciwstawieniem się stanowiska umocowanego zasadami merytorycznymi i
działaniem wbrew opinii społecznej. Taka decyzja byłaby więc ostatecznością,
wymagającą niezwykle ważkich, nie merytorycznych uzasadnień.
Tak więc, w zamian za odstąpienie od zapisu, iż GKZ ma być wiceministrem,
otrzymałby on znaczne możliwości działania w dziale „opieka” i wpływ na decyzje
zarówno wojewódzkich konserwatorów jak i ministra. Jak to „urządzic” prawnie, to
kwestia umiejetnosci legislacyjnych projektodawców nowelizacji ustawy z 2003 r.
Problem w tym jakie rozwiązanie poprzemy jako środowisko, czy będzie to „powrót
do przeszłości” z 1990 r. czy krok do przodu, a więc podjęcie próby nowego
rozwiązania.
Marek Konopka

Od Redakcji: rubrykę AGORA chcielibyśmy udostępć wypowiedziom przedstawicieli
różnych środowisk związanych z ochroną dziedzictwa, dla wypowiedzi problemowych,
impresyjnych lub wręcz dyskusyjnych. Przedstawiamy w niej autorskie spojrzenie na ważne,
aktualnetematy.
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KONFERENCJA KOMITETU NAUKOWEGO
TEORII KONSERWATORSKIEJ - ICOMOS
FLORENCJA 6-8 marca 2009
□ Wybory władz Komitetu: przewodniczący - A.Tomaszewski, sekretarz - B.Szmygin
□ Sekretariat Komitetu: Fundacja Del Bianco
W dniach 6-8 marca 2009 we Florencji (Włochy) odbyła się doroczna
konferencja Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii Konserwatorskiej
ICOMOS. Była to już 4 konferencja od roku 2005, w którym Komitet został
powołany do życia. Wzorem lat poprzednich partnerami konferencji były
ICCROM i Fundacja „Romualda Del Bianco”, która podjęła się prowadzenia
wszystkich spraw organizacyjnych. Temat konferencji brzmiał: “The Image of
the Heritage. Changing Perception – Permanent Responsbilities”. Do Florencji
przyjechało ponad 50 uczestników, którzy reprezentowali przede wszystkim
kraje europejskie. Wygłoszono 28 referatów, podzielononych pomiędzy cztery
sesje. Ich tematy były następujące: Changing approaches in dealing with
Cultural Property in the past. Physical and intellectual; The role of the New
Media in transmitting the image of Cultural Heritage. The influence on the
perception; Mass tourism and Cultural Heritage; sustainable cultural tourism.
Focus of interest; Future responsibility. Mediating cultural diversity.
Organizatorzy przyjęli otwartą formułę konferencji i udział w niej był możliwy
również dla osób nie będących członkami Komitetu Teorii. Tematyka okazała
się na tyle interesująca, że nie wszystkie zgłoszone referaty mogły być
wygłoszone
umieszczeniu

podczas

sesji.

Dlatego

w

internecie

też

wszystkich

organizatorzy
referatów

zdecydowali

o

zgłoszonych

i

zaakceptowanych przez Komitet Naukowy. Taka więc osoby zainteresowane
problematyką konferencji będą mogły wkrótce zapoznać się ze wszystkimi
materiałami, korzystając ze strony internetowej Fundacji Del Bianco
(www.fundazione-delbianco.org).
Oprócz sesji naukowych uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznania się z
problemami ochrony i zagospodarowania dwóch ważnych zabytków Florencji.
Podczas kilkugodzinnego objazdu gospodarze przedstawili: Villa Corsini at
Castello oraz Villa Medici La Petraia at Castello. Obiekty te, położone na
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peryferiach

miasta,

odwiedzane

przez

niewielu

turystów,

pomimo

niewątpliwej wartości historycznej, wymagają wprowadzenia nowych funkcji
użytkowych. Charakter i skala nowego zagospodarowania obiektów była
przedmiotem dyskusji uczestników konferencji.
Drugim ważnym wydarzeniem, które miało miejsce we Florencji było zebranie
plenarne członków Międzynarodowego Komitetu Teorii Konserwatorskiej.
Podczas dwóch spotkań i licznych nieformalnych dyskusji, debatowano
o sprawach organizacyjnych i o programie dalszego działania. Przede
wszystkim przyjęto statut Komitetu – jest to ważny element funkcjonowania
każdego Komitetu Naukowego ICOMOS-u i oczywiście wymóg formalny
Dla dalszego funkcjonowania Komitetu duże znaczenie miało też podpisanie
porozumienia owspółpracy pomiędzy Komitetem a Fundacją Del Bianco. Na
tej podstawie Fundacja zobowiązała się do prowadzenia sekretariatu
Komitetu, jego strony internetowej oraz organizacji co dwa lata konferencji
naukowych i posiedzeń plenarnych. Porozumienie to ma obowiązywać w
okresie pięciu lat, do roku 2014. Określone zostały również plany działania
Komitetu na najbliższą przyszłość. Wiosną roku 2010 w Jerozolimie ma
odbyć się konferencja poświęcona związkom polityki, ideologii i dziedzictwa
kulturowego. Z kolei trzecia konferencja we Florencji, zaplanowana na
marzec roku 2011, ma mieć temat: Intangible in the Tangible – Theory and
Praxis. Ostatnim punktem zebrania plenarnego były wybory władz Komitetu
Teorii. Minęły bowiem trzy pierwsze lata działania Komitetu i stosownie do
zapisów statutu, konieczne były kolejne wybory władz. Pierwsze władze miały
delegację
rekrutację

Komitetu

Wykonawczego

pierwszych

członków

i

ICOMOS

na

zorganizowanie

stworzenie

Komitetu,

pierwszych

działań

Każdy z tych celów został wypełniony w sposób satysfakcjonujący – Komitet
Teorii należy do najaktywniej działających z powołanych przez światowy
ICOMOS,

dlatego

też

dotychczasowe

władze

poddały

się

procedurze

wyborczej. Po raz drugi na stanowisko prezydenta Komitetu Teorii został
wybrany A. Tomaszewski, wiceprezydentem został W.Lipp, sekretarzemB.Szmygin. Jako członków prezydium wybrano równiez następujace osoby:
Ursula Saedler-Saub (Niemcy), Soheil Mehr Azar (Iran), Peter Burman (WB).
B.Szmygin
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▓ KSIĄŻKI

BOOKS

UWAGA! Ważna publikacja z zakresu
teorii konserwatorstwa
„Współczesne problemy teorii
konserwatorskiej w Polsce” –
Wydawcy:
Międzynarodowa Rada Ochrony
Zabytków ICOMOS, Politechnika
Lubelska, Warszawa-Lublin 2008,
Pr. zb. pod red. B. Szmygina, ss.184
Zawartośc tomu:
Waldemar J. Affelt, Dziedzictwo techniki w
kontekście rozwoju zrównoważonego.
Grzegorz Bukal, Produkcja zabytków jako
problem konserwatorski (przykład Gdańska)
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LIVRES

LIBRI

КНИГИ ▓

Adriana
Cieślak,
Problematyka
ochrony
dziedzictwa
kulturowego
w
planowaniu
przestrzennym
–
możliwości,
niedobory,
potrzeby i tendencje.
Zbigniew Kobyliński, Problemy współczesnej
teorii konserwacji dziedzictwa archeologicznego
w Polsce
Grażyna Korpal, Artystyczny aspekt procesu
konserwacji
Wojciech Kowalski: Prawna problematyka
konserwacji zabytków
Janusz Krawczyk, Teoria Aloisa Riegla i jej
polska recepcja a problemy konserwatorstwa
współczesnego
Anna Mitkowska, Katarzyna Łakomy, Ochrona
obiektów krajobrazowych i ogrodowych z
uwzględnieniem
tradycyjnych
wartości
kulturowo-przyrodniczych poprzez odczytanie i
eksponowanie „genius loci”
Piotr Molski, Ingerencje w zabytkowe
struktury a teoria konserwatorska – z
doświadczeń w architekturze obronnej
Krzysztof Pawłowski, 30 lat listy światowego
dziedzictwa UNESCO,
Bogumiła J. Rouba, Teoria w praktyce polskiej
ochrony, konserwacji i restauracji dziedzictwa
kultury
Piotr M. Stępień, Kryzys teorii – czy kryzys
praktyki? Co powinniśmy naprawić w systemie
ochrony dziedzictwa architektonicznego
Iwona Szmelter, Rama konceptualna opieki
nad najnowszym dziedzictwem kulturowympróbą rozwiązania współczesnych zagadnień
teorii oraz praktyki konserwatorskiej w
odniesieniu
do
sztuki
nowoczesnej
i
współczesnej
Bogusław Szmygin, Współczesna doktryna
konserwatorska
Jan Tajchman, Podstawowe zagadnienia
metody konserwacji i restauracji dziedzictwa
architektonicznego w zakresie zabytkowych
budowli
Andrzej Tomaszewski, Od sacrum do
profanum. Od genius loci do miejsca znaczącego
dla kultu
Kamil Zeidler, O znaczeniu i roli teorii
konserwatorskiej w procesie stosowania prawa

Poza wprowadzeniami, 40 tekstów
wygłoszonych na 8 sesjach, w
kolejności:
1 Values of heritage and Great
Religious-Cultural Areas
2 Evolution of Values and Criteria
(OUV) Aesthetics
3 System of Classification of
Cultural Property
4 Authenticity: Outstanding Italian
Philosophy
5 Values in Restoration
6 Outstanding Universal Value
7 Dilemma of Values of PostTotalitarian Heritage
8 World Heritage Evaluation
Criteria
Proceedings of the International
Conference of ICOMOS,
ICCROM and Fondazione
Romualdo del Bianco 2-4 March
2007 Florence
Edizioni Polistampa 2008
Edited by Andrzej Tomaszewski
ss. 438
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(3 referaty przedstawili członkowie
PKN ICOMOS: Jacek Purchla,
Bogusława Szmygin i Andrzej
Tomaszewski)

KONFERENCJE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW
2009 - LEŻAJSK
Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się w dniach 16 i 17
kwietnia w Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku, który w 2005 roku został uznany przez
Prezydenta RP za Pomnik Historii. Jest on jednym z nielicznych w Polsce zespołów klasztornych,
który zachował ciągłość użytkową od chwili powstania w początkach XVII w. po czasy współczesne.
Organizatorami obchodów z upoważnienia Generalnego Konserwatora Zabytków był Krajowy
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku. Uroczystość
zgromadziła przedstawicieli służb konserwatorskich z całego kraju, przedstawicieli ośrodków
akademickich związanych z konserwacją zabytków, przedstawicieli Rady Ochrony Zabytków przy
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stowarzyszeń zawodowych i organizacji zajmujących
się ochroną dziedzictwa kulturowego, przedstawicieli władz, duchowieństwa, muzeów regionu oraz
laureatów wręczanych tradycyjnie w tym dniu nagród i wyróżnień.
16 kwietnia w refektarzu klasztoru oo. Bernardynów odbyła konferencja naukowa pt. „Autentyczność
zabytku w teorii i praktyce konserwatorskiej”.
PROGRAM KONFERENCJI











o. dr Efrem Obruśnik „Konserwacja zespołu klasztornego oo.Bernardynów w Leżajsku”
prof. dr hab. inż.arch. Ewa Łużyniecka „Adaptacje zabytków sakralnych”
prof. dr hab. inż. Bogusław Szmygin „Autentyzm i intergralność zabytku”
Prof. Andreas Heymowski „Kwestia autentycznosci przy rekonstrukcji zabytków - kilka
przykładów ze Szwecji i krajów balkanskich”
prof. dr hab.inż.arch. Kazimierz Kuśnierz „Wybrane problemy zabytków urbanistyki w
kontekscie autentyczności historycznej”
Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński „Autentyzm zabytku archologicznego”
dr inż.arch. Grzegorz Bukal „Konserwacja zamku w Malborku jako przykład kształtowania się
doktryny konserwatorskiej”
Piotr Stępień „Proces konserwacji Wawelu w świetle doktryny konserwatorskiej”
Jan Janczykowski „Doktryna konserwatorska, a prace konserwatorskie na przykładzie

zamków w Tenczynie, Lipowcu, Tropsztynie”
Podczas konferencji zaprezentowano:
1. zmiennośc kryteriów autentyzmu wypracowywanych przez Centrum Światowego
Dziedzictwa UNESCO,
2. pojęcie autentyczności w odniesieniu do różnych kategorii zabytków od dziedzictwa
archeolologicznego po zabytkowe układy urbanistyczne,
3. różne podejście do roli zabytku, procesu konserwacji i doktryny konserwatorskiej od czasów
praktyków konserwacji z XIX i pocz. XX w. po współczesnych studentów architektury
W dniu 17 kwietnia w Bazylice oo.Bernardynów w Leżajsku odbyła się oficjalna Gala
Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Uroczystość rozpocząl koncert na XVII-wiecznych
leżajskich organach w wykonaniu prof. Józefa Serafina. Podczas koncertu wykonano utwory mistrzów
baroku: Johanna Kaspara Kerlla, Nikolausa Bruhnsa, Johanna Sebastiana Bacha na zakończenie
usłyszeliśmy
utwóry
romantyków:
Johannesa
Brahmsa
i
Cezara
Franka.
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Po koncercie Pan Minister Tomasz Merta, Generany Konserwator Zabytków, w swej wypowiedzi
podkreślił rolę właściciela zabytku w procesie jego ochrony, rolę zachowania „dziedzictwa żywego”,
które łączy autetyzm użytkowania z autentyzmem substancji. Niejako w kontraście do miejsca
uroczystości - leżajskiego klasztoru Pan Minister wskazał na trudność współczesnej ochrony
zabytków wynikającą nie tylko z konieczności pogodzenia ochrony z rozwojem przestrzennym i
kryteriami ekonomicznymi, ale także ze zmianami świadomości społecznej i wrażliwości estetycznej
kształtowanej obecnie nie przez tradycyne wzorce, lecz przede wszystkim przez media. Po
wypowiedzi Ministra nastąpiła ceremonia wręczania nagród. Na wstępie nagrodę „Conservator
Ecclesiae” im. ks. prof. Janusza Pasierba otrzymał wieloletni konserwator Archidiecezji Warmińskiej
Ks. Biskup prof. dr hab. Julian Wojtkowski. Następnie wręczono dyplomy laureatom konkursu
„Zabytek Zadbany”, a po nich nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, studialne i popularyzatorskie
z dziedziny ochrony zabytków i muzealnictwa. Uroczystość zakończyło wręczenie „Lauru” Spotkań
z Zabytkami dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przyznawanego przez czasopismo
wydawane przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Maciej Rymkiewicz - KOBiDZ

۩

SUPRAŚL 21-22 MAJA 2009
MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU
UNIWERSYTECKIE CENTRUM ARCHEOLOGII ŚREDNIOWIECZA I
NOWOŻYTNOŚCI W TORUNIU
INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
KOMFERENCJA:

REGIONY, RZEMIOSŁA, KATEGORIE

ARCHEOLOGIA PÓŹNEGO ŚREDNIOWIECZA I NOWOŻYTNOŚCI
W UWARUNKOWANIACH NOWEGO USTROJU, CZYLI 20 LAT PÓŹNIEJ

Program:
21 maja (czwartek) 2009

12.40 Siergiej Piwowarczyk (Grodno)Stan badań

REGIONY

archeologicznych późnego średniowiecza i nowożytności na

10.00 Otwarcie Sesji
10.20 Marian Rębkowski (Szczecin)Ciągle młoda? Archeologia
późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim po 1989 r.
10.40 Marcin Majewski (Stargard)Ocena stanu badań
archeologicznych nad okresem nowożytnym na Pomorzu
Zachodnim.

Białorusi.
13.00 Albinas Kuncevičius, Aleksiej Luchtan (Wilno) Stan
badań archeologicznych nad średniowieczem i nowożytnością
Litwy.
13.20 Maria Blombergowa (Łódź) Badania archeologiczne
polskich badaczy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

11.00 Jacek Wysocki (Olsztyn)Stan badań archeologicznych nad

13.40 Dyskusja

późnym średniowieczem i nowożytnością Warmii i Mazur.

14.00 Przerwa obiadowa

11.20 Dariusz Poliński (Toruń)Stan badań archeologicznych nad

RZEMIOSŁA

późnym średniowieczem i nowożytnością w ziemi chełmińskiej.

15.15 Beata Ceynowa (Gdańsk)Nowożytne zabytki skórzane z

11.40–12.00 Przerwa na kawę

Gdańska – problemy badawcze.

12.00 Andrzej Rozwałka (Lublin)Stan badań archeologicznych

15.35 Olga Antowska - Gorączniak (Poznań)Źródła

nad późnym średniowieczem i nowożytnością na Lubelszczyźnie.

archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie Drukarni

12.20 Monika Bober (Rzeszów)Stan badań nad stanowiskami

Akademickiej w Poznaniu (koniec XVI I– XVIII w.).

późnośredniowiecznymi i nowożytnymi w województwie

15.55 Lech Marek (Wrocław)Późnośredniowieczne uzbrojenie

podkarpackim.

ochronne na Śląsku. Krój modny i skuteczny.
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16.15 Andrzej Kowalczyk (Poznań)Późnośredniowieczna i

11.40 Andrzej Lechowski (Białystok)Handel i rzemiosło w

nowożytna ceramika kamionkowa z Poznania.

Białymstoku w XIX–XX w. w świetle źródeł archeologicznych i

16.35 - 16.50 Przerwa na kawę

historycznych.

16.50 Tatiana Bubenko (Witebsk)Późnośredniowieczne i

12.00 Henadzi Siemianczuk (Grodno) Kształtowanie się rynku w

nowożytne szkło z Witebska.

Grodnie w XVI–XVIII w. w świetle źródeł archeologicznych i

17.10 Algirdas Žalnierius (Kowno)Kaflarstwo w Kownie w 2

historycznych.

połowie XVII wieku.

12.20–12.30 Przerwa na kawę

17.30 Maria Dąbrowska (Warszawa)Kafle i piece kaflowe 20 lat

12.30 Waldemar Ossowski (Gdańsk)Morska archeologia

później. I co dalej?

historyczna w Polsce.

17.50 Dyskusja

12.50 Piotr Wawrzyniak (Świdnica)Najnowsze badania miast

19.00 Kolacja

Ziemi Lubuskiej.

22 maja (piątek) 2009

nieświeskiego w XVI–XVII w.

KATEGORIE

13.30 Marian Głosek, Andrzej Kola (Łódź, Toruń)Z
problematyki badań cmentarzy polskich oficerów na wschodzie.

13.10 Andrzej Miacielski (Mińsk)Fortyfikacje zamku

9.00–11.00 Zwiedzanie Supraśla.
11.00 Paweł Konczewski (Trzebnica)Nowożytne fortyfikacje
Wrocławia w świetle badań archeologicznych ostatnich 20 lat.
11.20 Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski (Wrocław)Kultura

13.50 Dyskusja
Zamknięcie obrad
14.30 Obiad

mieszczańska przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych na
Śląsku.

۩Obrady – Centrum Konferencyjne „Knieja”16030 Supraśl, Al. Niepodległości

CIECHANOWIEC

22-24.10.2009

Szanowni Państwo,
Liczba zgłoszonych dotychczas referatów świadczy o tym, że konferencja "ZAMKI, GRODY, RUINY
– WALORYZACJA I OCHRONA” - CIECHANOWIEC 22–24. X. 2009 r. spotkała się z dużym
zainteresowaniem. Postanowiliśmy
zatem przedłużyć
termin
zgłoszeń
uczestnictwa
i
referatów podtrzymując zamiar przygotowania wydawnictwa przed konferencją, a Komitet
Programowy podjął próbę uściślenia obszarów problemowych konferencji. W trakcie
ciechanowieckiego spotkania planujemy też plenarne zebranie PKN ICOMOS poświęcone
propozycjom zmian w prawie o zabytkach. Ponawiając zaproszenie do udziału w konferencji prosimy
o dotrzymanie terminów i warunków zgłoszeń podanych w komunikacie nr 2 (w załączeniu).
Z pozdrowieniami
Organizatorzy Konferencji

ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRONA”
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA - CIECHANOWIEC 22–24. X. 2009 r.
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

KOMUNIKAT NR 2
Szanowni Państwo
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Trwają prace organizacyjne i programowe związane z przygotowaniem konferencji.
Do udziału w Ciechanowieckim spotkaniu zaproszeni zostali m.in. Komitety Narodowe
ICOMOS Białorusi, Litwy i Ukrainy. Do 22 kwietnia b.r. wpłynęły zgłoszenia 23 referatów.
Utworzony został Komitet Programowy, do którego weszli: prof.dr hab. Leszek Kajzer, prof.
PL dr hab.inż. Bogusław Szmygin, dr hab.inż.arch. Piotr Molski, dr inż.arch. Marcin
Gawlicki, dr inż.arch. Grzegorz Bukal, Anatol Wap, Jan Janczykowski, Mariusz Czuba i
Jadwiga Malawska. Na spotkaniu w dniu 15.04.2009 r. Komitet uściślił wiodące tematy
konferencji przedstawione w pierwszym, konferencyjnym komunikacie prosząc autorów
wystąpień, by ich referaty obejmowały uogólniane wnioski dotyczące zasad postępowania
konserwatorskiego, a omawiane przykłady były ilustracją ocen i wniosków w następujących
obszarach problemowych:

• Charakterystyka, wartości i zróżnicowanie zasobu krajowego, typy obiektów.
• Stan zasobu zabytkowego, główne zagrożenia - prywatyzacja, presja inwestycyjna, brak świadomości
wartości zabytkowej.
• System ochrony - jego błędy i słabości, diagnoza procedur administracyjnych, stan własności, otoczenie
zabytku, plany zagospodarowania, inne formy ochrony, nadzór konserwatorski, dokumentacja, badania.
Problemy wynikające ze sposobu zapisu informacji o zabytkowym zasobie i zróżnicowania treści decyzji o
wpisie do rejestru zabytków.
• Kryteria oceny wartości, zróżnicowanie form ochrony.
• Działania konserwatorskie i pseudo konserwatorskie, ingerencje w struktury zabytkowe - przebudowy,
adaptacje, uzupełnienia.
• Wytyczne konserwatorskie, standardy postępowania, kierunki działań.

Do uczestników konferencji i referentów skierowana została też sugestia uwzględnienia
sformułowanych wcześniej wniosków zawartych w wydawnictwach konferencji w Janowcu
(„Ruiny żywe”- 2005), w Lublinie („Trwała ruina – problemy utrzymania i adaptacji”2006), w Srebrnej Górze („Zabytki architektury obronnej – ochrona, zagospodarowanie,
zarządzanie” – 2006), w Działdowie („Ochrona zabytków architektury obronnej – teoria a
praktyka” - 2007) i Gubinie („Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych
funkcji” - 2008) oraz poglądów prezentowanych w bieżących publikacjach (np. „Współczesne
problemy teorii konserwatorskiej w Polsce” – wyd. PKN ICOMOS , Politechnika Lubelska 2008).
Uściślając tematykę konferencji postanowiliśmy wprowadzić II termin zgłoszeń
uczestnictwa i referatów informując, że ilość uczestników konferencji jest ze względów
organizacyjnych ograniczona – o udziale w konferencji będzie decydować kolejność
zgłoszeń:
• Przesłanie karty uczestnictwa ze zgłoszeniem referatu
20 maja
• Potwierdzenie przyjęcia referatów do wygłoszenia/do wydawnictwa
• Przesłanie pełnego tekstu referatu do wydawnictwa

• Przesłanie karty uczestnictwa (bez referatu)

• Dokonanie opłaty konferencyjnej
• Rozesłanie komunikatu wraz z programem konferencji

3 czerwca

15 lipca
1 września
1 września
15 września

Informacje o warunkach uczestnictwa i formularz zgłoszenia można pobrać na stronach:
www.muzeumrolnictwa.pl i http://www.icomos-poland.org/

□

W trakcie konferencji w Ciechanowcu odbędzie się plenarne zebranie
członków PKN ICOMOS, na którym przewiduje się przedyskutowanie
projektu zmian ustawowych proponowanych przez środowiska
konserwatorskie.
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI
„ZAMKI, GRODY, RUINY – WALORYZACJA I OCHRON
A”
CIECHANOWIEC

22 – 24. X. 2009

miejsce konferencji: MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
Tytuł, stopień naukowy, funkcja ……………………………………………………………………….
Reprezentowana uczelnia, instytucja, organizacja pozarządowa)………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
ulica …………………………………………kod ………. miejscowość……………………………...
tel/fax. …………… e-mail ……………………..
Dane do korespondencji z uczestnikiem ……………………………………………………………….
ulica …………………………………………kod ………. miejscowość……………………………...
tel. ………………….......tel. kom………………… e-mail……………………………………………
zgłaszam swój udział w konferencji
Zgłaszam chęć:
uczestnictwa w konferencji z artykułem
sponsorowania konferencji
reklamy firmy w materiałach promocyjnych

uczestnictwa w konferencji bez artykułu
prezentacji w sesji promocyjnej
zorganizowania stoiska reklamowego

Zgłoszenie artykułu
Autor (autorzy): …………………………………………………………………………………………
Tytuł artykułu/referatu …………………………………………………………………………………..
………………………………………(informację o treści artykułu proszę zamieścić na odwrocie)
Zobowiązuję się do przesłania organizatorom tekstu artykułu w nieprzekraczalnym terminie do
15.07.2009 r. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 (Dz. U. nr 133, poz.
883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w
celach związanych z organizacją konferencji.
Data ………………………………………….. podpis uczestnika……………………………………..
Oświadczenie instytucji delegującej:
Upoważniamy organizatorów do wystawienia faktury VAT lub rachunku bez naszego podpisu.
Dane do wystawienia faktury (brak informacji traktujemy jako rezygnację z faktury):
Nazwa odbiorcy
……………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………………………………..
Zobowiązujemy się do wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości: ……………. zł.
(słownie: ………………………………………………………………….) w terminie do 1.09.2009 r.
Pieczęć instytucji

Data i podpis osoby upoważnionej …………………………………….

Opłatę konferencyjną w wysokości 450,- zł należy wnieść do 1.09.2009 r. na konto Muzeum
Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu: 68 8749 0006 0000 1267 2000 0040 z dopiskiem „Opłata
konferencyjna - ZAMKI, GRODY, RUINY” oraz nazwiskiem lub nazwiskami uczestników (w
przypadku wpłat grupowych). Potwierdzenie przelewu prosimy przesłać faxem na numer podany niżej
lub meilem.
Biuro Konferencji: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, ul. Pałacowa 5,
18-230 Ciechanowiec, tel. (86) 27-71-328, fax – (86) 27-73-857 , e-mail: muzeum.rol@wp.pl,
kontakt – z-ca dyrektora Muzeum Anna Wiśniewska - tel. (86) 27-71-328
Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie www.muzeumrolnictwa.pl
i http://www.icomos-poland.org/
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▓

KSIĄŻKI

BOOKS

LIVRES

LIBRI

КНИГИ

▓

WYDAWNICTWA PKN ICOMOS
Seria: Architektura Obronna

I

Zabytki architektury obronnej

“Ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie”

Srebrna Góra 2007
Wydawca: ICOMOS
Komisja Architektury Militarnej
22-23 czerwca 2006
Redakcja Grzegorz Bukal, ss. 140
Zawartość tomu:
Maria L.Lewicka, Zamki Mazowsza.Ocena
zasobu.Propozycja programowych działań
konserwatorskich
Jan Janczykowski, Rekonstrukcje zamkówproblem konseratorski
Lech Narębski, Twierdza Toruń jako problem
konserwatorski
Grzegorz Bukal, Twierdza Wisłoujście w
Gdańsku-Prace konserwatorskie w katach 20022005-Problemy i wnioski
Jerzy Potyrała, Łukasz Pardela, Koncepcja
odsłonięcia reliktów fortu winiary w Poznaniu

II Ochrona Zabytków architektury
obronnej
“Teoria a praktyka”
Działdowo 18-20 października 2007
Lublin-Warszawa 2008
Redakcja naukowa Maria L.Lewicka
ss.301 + 16 aneks Piotra Kozarskiego
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Piotr Molski, Forteczne parki kulturowe.Specyfika
lokalna a formuła planu
Patryk Wild, Forteczny park kulturowy w srebrnej
Górze
Ewa Kielar, Forteczny park kulturowy-twierdza
Kłodzko
Lidia Klupsz, Prawne uwarunkowania ochrony
krajobrazu kulturowego i zagospodarowania
zabytkow architektury obronnej
Marek Janikowski, Źródła zewnętrzne
finansowania projektów rewitalizacyjnych
Piotr Kozarski, Mykologia w konserwacji
fortyfikacji nowożytnych, czyli praktyczna ochrona
budowli przed zawilgoceniem i koroz

Zawartość tomu:
Piotr Molski - Wprowadzenie
Maria Brykowska, Zabytki architektury
obronnej jako elementy krajobrazu i
świadectwo przeszłości
Bogusław Szmygin, Historyczna ruina w
świetle
teorii
konserwatorskiej
i
wspólczesnych uwarunkowań
Marcin
Gawlicki,
Średniowieczna
architektura obronna-zarys idei ochrony
Piotr Molski, Zabytki nowszej fortyfikacjispecyfika zasobu a metody ochrony
Iga
Malawska,
Ruiny
zamków
średnowiecznych-wybrane
problemy
współczesne
Ewa
Karwacka,
Georgio
Croatio,
Architektura obronna.Metodologiczna hipoteza
działania w trudnych kwestiach ochrony
zabytkowych obiektów
Robert Barełkowski, Projektowe metody
definiowania kierunków ochrony i ingerencji
w zabytkową architekturę militarną
Maciej Małachowicz, Wpływ badań na
działania
konserwatorskie
i
pozakonserwatorskie architektury obronnej
Paweł Detloff, Ochrona zabytków architektur
obronnej w 20-leciu międzywojennym w
Polsce. Między konserwacją a odbudową
Cezary
Głuszek,
Rewaloryzacja
zabytkowych fortyfikacji przełomu XIX i XX
w.- architektura współczesnych uzupełnień
Grażyna Michalska, Twierdza Brześćkłopotliwa sukcesja. Ochrona zabytków
wielkoprzestrxennych
Jerzy Potyrała, Maciej Lorenc, Paweł
Niedzielski,
Wartości
kulturowe,
przyrodnicze i przestrzenne zewnętrznych
obwałowań jerozolimskich w Nysie, szansą na
ich rewitalizację
Dagmara Chylińska, Międzyrzecki Rejon
Umocniony a Czeska Linia Maginota

Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS

Barbara Zalewska, Kazimierz Sobaczewski,
Granice adaptacji. Zamki pokrzyżackie w
Działdowie, Rynie i Ostródzie
Jan Janczykowski, Zamki Małopolski. Zasób,
problemy ochrony i konserwacji
Barbara Bielinis-Kopeć, Zamki w Krośnie
Odrzańskim
i
Międzyrzecu-prace
konserwatorskie
Piotr Stępień,
Wybrane problemy
konserwacji fortyfikacji Wawelu
Magdalena
Skarżyńska,
Problematyka
konserwatorska
adaptacji
zamku
pokrzyżackiego w Barcianach
Henryk Kądziela, Inicjatywa restytucji
Zamku Królewskiego w Poznaniu
Witold Milewski, Prezentacja projektu
odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu
Grzegorz Bukal, Ruiny zamków-studia
ingerencji i ich efekty
Maria L. Lewicka, Konserwatorski problem
„rewaloryzacji” Zamku w Ciechanowie
Jolanta Sroczyńska, Wybrane problemy
adaptacji średniowiecznych zamków
Piotr
Zaniewski,
Główne
funkcje
średniowiecznych zamków państwowych w
XIX w. na przykładzie warowni wzniesionych
z fundacji Kazimierza
III Wielkieg
Lidia Klupsz, Po pierwsze nie szkodzićaktualność zasady „primum non nocere” przy
rewaloryzacji i rewitalizacji zabytkowych
budowli obronnych
Beata Kot, Tworzenie zespołu parków
kulturowych twierdzy Przemyśl-teoria i
praktyka
Waldemar
Rekść,
Rola
organizacji
społecznych i samorządów w
ochronie
zabytków architektury obronnej
Hubert Mącik, Świadomość wartości zabytku
i oczekiwania wobec zamku jako obiektu
turystycznego na przykładzie Zamku w
Janowcu

WYRÓŻNIENIA i

NAGRODY

■
Prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu Senat Uniwersytetu Narodowego “Politechnika Lwowska”
nadał tytuł Doktora Honoris Causa. Uroczyste wręczenie Doktoratu odbyło się 28 kwietnia 2009 r. w
Auli budynku Politechniki Lwowskiej. Prof.Pawłowski jest profesorem Politechniki Łodzkiej,
dyrektorem Instytutu Architektury i Urbanistyki, wiceprezesem PKN ICOMOS., wieloletnim
prezesem w latach 80-ych i 90-ych. Jest takze Honorowym Członkiem ICOMOS. W dn.3 maja 2009 r.
Krzysztof Pawłowski kończy 75 lat. Życzymy mu wszystkiego najlepszego i wielu lat udziału w
pracach badawczych i ICOMOS-u.

■ Laureaci Konkursu Zabytek Zadbany 2009
I. Kategoria
Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej
1. Za przeprowadzenie remontu konserwatorskiego renesansowej kamienicy „Pod św. Krzysztofem" w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą dla Banku Spółdzielczego w Kazimierzu Dolnym (woj. lubelskie).
2. Za przeprowadzenie kompleksowej rewaloryzacji Pałacu Biskupa Erazma Ciołka z pocz. XVI w. dla Muzeum
Narodowego w Krakowie (woj. małopolskie).
3. Za przeprowadzenie rewaloryzacji Pałacu w Zdunowie z pocz. XX w. z adaptacją na cele hotelowo-konferencyjne dla
Państwa Małgorzaty i Dariusza Chwiejczaków (woj. lubelskie).
4. Za przeprowadzenie remontu konserwatorskiego XVII w. dworu „Sokołówka" stanowiącego najstarszy zabytek drewniany
w Sandomierzu dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej w Sandomierzu (woj.
swiętokrzyskie).
II. Kategoria
Zabytki dziedzictwa przemysłowego
1. Za przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich budynku tkalni wysokiej z k. XIX w. w zespole
dawnych Zakładów Izraela Poznańskiego w Łodzi z adaptacją budynku na cele muzealne dla Muzeum Sztuki w Łodzi (woj.
łódzkie).
III. Kategoria
Zabytki sakralne
1. Za kompleksową konserwację wystroju wnętrza i wyposażenia kościoła parafialnego pw Ducha Świętego, dawnego
kościoła Bożogrobców w Przeworsku dla Parafii Rzymskokatolickiej pw Ducha Świętego w Przeworsku (woj.
podkarpackie).
2 .Za przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich 26 kaplic z XVII-XIX w. tworzących Zespół Kalwarii
Wejherowskiej dla Miasta Wejherowa (woj. pomorskie).
3. Za przeprowadzenie kompleksowego remontu drewnianego kościoła parafialnego pw św. Mikołaja w Truskolasach, z l

pół. XVII w. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw św. Mikołaja w Truskolasach (woj. śląskie).
4 .Za przeprowadzone kompleksowej rewaloryzacji kościoła klasztornego pw św. Antoniego z Padwy w
Poznaniu dla Klasztoru Franciszkanów w Poznaniu (woj. wielkopolskie).
W kategorii
„Zabytki architektury obronnej” nie zgłoszono do konkursu „Zabytek Zadbany" żadnego obiekt

POŻEGNANIA i WSPOMNIENIA
† Jerzy Tur zmarł 13 kwietnia 2009 r. w Rzeszowie. Historyk sztuki, był
wieloletnim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Rzeszowie, a następnie
dyrektorem regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków ODZ. Jako
konserwator i dokumentalista całe życie poświęcił edwidencji i ratowaniu
budownictwa
drewnianego
i
regionalnego. Był laureatem Nagrody im.H.Pieńkowskiej i J.Łomnickiego SKZ i
medalu “Gloria Artis”.
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► 18 marca minęła 90 rocznica urodzin prof. Wojciecha Kalinowskiego,
wieloletniego dyrektora ODZ, wybitnego historyka urbanistyki, członka ICOMOS,
wybitnego przedstawiciela polskiego konserwatorstwa w 2 połowie XX w.
► 28 kwietnia minęła 110 rocznica urodzin prof. Stanisława Lorentza, wieloletniego dyrektora Muzuem
Narodowego w Warszawie, konserwatora, niestrudzenie walczącego o odbudowę Zamku Królewskiegon w
Warszawie, współzałożyciela ICOMOS-u i pierwszego prezesa PKN ICOMOS, obok Prof. Jana Zachwatowicza,
pomnikowej postaci ochrony zabytków w Polsce przed wojną, w czasie wojny i w okresie powojennym (zm. w
1991 r.)

□

Prof. zw. dr hab. inż. arch. JANUSZ BOGDANOWSKI
1929 – 2003

Minęło 5 lat od śmierci Prof. Janusza Bogdanowskiego, człowieka, który wprowadził
w praktyce krajobraz kulturowy jako dziedzinę ochrony dziedzictwa. Był jednym z
najwybitniejszych członków ICOMOS.
Wybitny

architekt

krajobrazu,

znawca

architektury,

sztuki

ogrodowej

i

fortyfikacyjnej, niestrudzony obrońca zabytków, urodził się 80 lat temu, 16 sierpnia 1929 w
Krakowie. Jego ojciec – Wincenty Bogdanowski był wiceprezydentem Królewskiego Miasta
do chwili zajęcia go przez okupanta w 1939 roku, a on sam – kapralem Armii Krajowej. Od
młodości pasjonowało Go ojczyste dziedzictwo kulturowe. Wpłynęło to w istotny sposób na
rozbudzenie pasji wszechstronnego badacza, obrońcy dzieł natury i kultury. Z biegiem lat
zaowocowało powszechnie uznawanym mianem czołowego znawcy zagadnień architektury
krajobrazu,

ochrony

zabytkowych

parków

i

ogrodów,

architektury

militarnej

i

konserwatorstwa.
W roku 1964 doktoryzował się pod kierunkiem profesora Gerarda Ciołka, już w roku 1967
habilitował się, w roku 1978 został profesorem nadzwyczajnym, w 1992 – zwyczajnym. W
latach 50. aktywnie współpracował z profesorem Zygmuntem Novákiem nad koncepcją
utworzenia jurajskich parków krajobrazowych – jedną z najnowocześniejszych idei ochrony
krajobrazu w kraju, a nawet w Europie. W 1963 r. stworzył własną, oryginalną metodę
wnętrz i jednostek architektoniczno-krajobrazowych JARK–WAK w „Studium wartości
krajobrazowych Sandomierza i okolic”, którą pogłębił w studiach do zamków jurajskich
Mirowa i Ogrodzieńca w 1964; w 1968 wydał skrypt „Konserwacja i kształtowanie w
architekturze krajobrazu”. W 1973 wraz z Zygmuntem Novákiem i Marią ŁuczyńskąBruzdową opracował wielokrotnie wznawiane dzieło „Architektura krajobrazu”, a w roku
1976 wydał „Kompozycję i planowanie w architekturze krajobrazu”.
W 1977 doprowadził do powstania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Zakładu Architektury Krajobrazu, przekształconego w Instytut Architektury Krajobrazu,
którego był założycielem i dyrektorem (1992-1995), a w roku 1997 wyodrębnił z niego
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własną Samodzielną Katedrę Teorii Architektury Krajobrazu i Kompozycji Ogrodowej.
Prócz blisko 1000 publikacji naukowych miał na swym koncie kilkadziesiąt projektów z
zakresu urbanistyki, konserwacji i zieleni, w tym prace indywidualne i zespołowe m.in.
system zieleni Krakowa w oparciu o dawne fortyfikacje, Planty Krakowskie, Jurajskie Parki
Krajobrazowe, otoczenie stopnia wodnego pod Tyńcem, seminarium franciszkańskie w
Kalwarii Zebrzydowskiej. W pracach naukowych dominowała urbanistyka, konserwacja,
sztuka ogrodowa, kształtowanie krajobrazu, opracowania metodyczne do studiów i
projektowania krajobrazu (tzw. metoda JARK-WAK), prace słownikowe, systematyka
architektury obronnej.
Stale współpracował ze służbami konserwatorskimi. Od wczesnych lat 90. intensywnie
angażował się w prace centralnych władz konserwatorskich w Polsce, przyjmując m.in.
funkcję Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Sztuki,
Wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. W latach 1995-98
Minister Kultury i Sztuki oraz Generalny Konserwator Zabytków powierzyli Profesorowi V
Program Krajowy „Ochrona i konserwacja zabytkowego krajobrazu kulturowego Polski”.
Nie sposób w tym miejscu nie wymienić niektórych pełnionych przez Profesora funkcji:
Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie, ponad 30 lat redaktor „Tek KUiA”, członek Państwowej Rady Ochrony
Środowiska i Wojewódzkiej Małopolskiej Rady Ochrony Środowiska, wielokrotny
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krakowie, członek rad
naukowych parków narodowych, członek Rady Naukowej „Europa Nostra” czy Komitetu
Ekologii Krajobrazu Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. Za swoją działalność został
nagrodzony wieloma najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Z chwila jego odejścia straciliśmy człowieka szczerze i bezkompromisowo zaangażowanego
w ochronę ojczystego krajobrazu kulturowego, kompetentnego doradcę, który swą ogromną
wiedzą chętnie dzielił się z każdym, komu drogie są pamiątki przeszłości. Profesor nie
musiał skrupulatnie pisać przed nazwiskiem wszystkich tytułów naukowych, nie musiał
szczelnie

zadrukowywać

wizytówki

funkcjami,

honorami

i

członkowstwami

międzynarodowych towarzystw, wystarczyło mu być Januszem Bogdanowskim, skromnym,
lubianym człowiekiem i powszechnie poważanym uczonym.
Roman Marcinek
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NOUVELLES

ICOMOS

NEWS

Third International Congress on Construction History:
Early booking term is running out! Post Congress Tours! Bursaries!
Dear Sir or Madam, dear Colleague
The Third International Congress on Construction History keeps coming closer. In case that you are not yet
registered, maybe you should do it now using the online registration procedure! May we briefly notify you
about some details:
Early booking discount
The Early booking term with a noteworthy discount is running out on 8 February!
Post-Congress tours and registration
One of our tasks during the last months was to detail the announced post-Congress tours to Poland. We
are happy to offer three different tours with a fascinating programme including many highlights of
construction history. It’s really worth reading the full programme on the Congress website. Of course, you
can register online for these tours just as you can for the congress attendance using the online registration
procedure.
Bursary
The Construction History Society as well as the Associazione Edoardo Benvenuto kindly launched a fund for
a range of bursaries to support students and colleagues without means from worldwide in attendance of
the Congress in coming May – a great idea!
In case that you want to apply for a bursary, please do not hesitate to send an application letter until
22 February to the Organising Committee (postal address see www.ch2009.de), which is signed by you
and (in case of students) by your supervisor and list all the expenses (registration fee, travel and
accommodation costs). Please give the reason for your application for financial support and note, that
the bursaries will by given according to following priority:
1st priority: Students (undergraduates or graduates, e.g. PhD students) with an accepted paper
2nd priority: Students working and interested in the field of Construction History
3rd priority: Colleagues (e.g. attendees with high travel costs)?
Paper check
We are currently preparing a “Authors list” with all papers having been submitted so far. All, who submitted
a paper are asked to check this list on www.ch2009.de/Papers within the next few days to make sure that
their paper has been duly received.
Looking forward to meet you in May in Cottbus - best regards!
Volker Wetzk and Werner Lorenz on behalf of the Organising Committee
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ICOMOS International Secretariat e-news
SPECIAL ISSUE, 16 February 2009
Nouvelles électroniques du Secrétariat International de l’ICOMOS
NUMERO SPECIAL 16 février 2009

Call for Expressions of Interest – ICOMOS World Heritage Advisers
We kindly ask the National Committee Presidents and the International Scientific
Committee Presidents to transmit this Call for Expressions of Interest to their members
in order to ensure as wide a distribution as possible.
Dear Members of ICOMOS,
ICOMOS is seeking Expressions of Interest from its members worldwide in order to
expand and diversify its small international team of World Heritage Advisers.
World Heritage Advisers assist the ICOMOS International Secretariat, the ICOMOS World
Heritage Working Group, the ICOMOS World Heritage Panel and the ICOMOS Executive
Committee in the work associated with the role of ICOMOS as an Advisory Body to the
World Heritage Committee.
This work is conducted by ICOMOS through contract with UNESCO, according to strict
deadlines, requiring consistency and the highest professional and scientific standards.
The team of Advisers is supervised by the ICOMOS World Heritage Unit, based in the
ICOMOS International Secretariat in Paris.
The tasks of Advisers vary from year to year, and not all Advisers are involved in all
aspects. The range of tasks includes the following:
•
Evaluation of cultural/mixed property nominations to the World Heritage List –
this includes drafting reports and making oral presentations to the ICOMOS World
Heritage Panel, and possibly also to the World Heritage Committee. Draft reports
are based on extensive documentation and advice from many experts, using a
standardised and rigorous process.
•
Preparation of reports on the state of conservation of properties included in the
World Heritage List and the List of World Heritage in Danger – this requires the
synthesis of expert reports, and the development of recommendations for the
World Heritage Committee, following an established format.
•
Representation of the ICOMOS World Heritage Programme at various working
meetings at the invitation of States Parties, other Advisory Bodies, and/or the
UNESCO World Heritage Centre.
•
Participation on behalf of ICOMOS in activities organised to support the periodic
reporting process.
•
Contribution to ICOMOS policy and priorities for its World Heritage Programme,
as part of the World Heritage Working Group established by the ICOMOS
Exec9utive Committee.
The requirements of ICOMOS for its World Heritage Advisers include:
1.

Membership of ICOMOS: We will only consider Expressions of Interest from
current individual members of ICOMOS.

2.

Confidentiality, Conduct & Conflicts of Interest: We require all members of our
team of Advisers to be fully aware of the Policy for the Implementation of the
ICOMOS World Heritage Mandate, and to sign it each year of their service to
ICOMOS. (http://www.international.icomos.org/world_heritage/icomoswh-ethicspolicy.pdf)
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3.

Language Abilities: We require Advisers to have one of the working languages of
the Convention – English & French - as their first language. We strongly prefer our
Advisers to also be able to read the other language at least, and bilingual abilities
are preferred. Additional abilities in other languages are also an advantage.

4.

Skills: Based on a solid foundation of heritage conservation theory & practice,
ICOMOS World Heritage Advisers must possess high levels of skill in analysis,
synthesis and preparation of complex written materials within a structured format.
All Advisers must have excellent writing skills. Some Advisers may be required to
make oral presentations as part of their work, and these Advisers need to have an
exceptional ability to present succinctly, and to respond to questioning and
occasional challenges with equanimity and dignity. Advisers must be able to work
effectively alone or as part of a team.

5.

Working Arrangements: The working arrangements vary – for many tasks,
Advisers can work via email. For some tasks, the role requires travel, including
attendance at the meetings of the ICOMOS World Heritage Panel and/or ICOMOS
World Heritage Working Group. A small sub-set of our team is asked to make
presentations for ICOMOS to the annual meeting of the World Heritage
Committee.

6.

Availability & Timeliness: Without exception, we require all World Heritage
Advisers to work according to extremely strict deadlines. Availability to quickly
respond during some peak periods in the year, which depend on the tasks
performed, is essential.

7.

Knowledge of the World Heritage Convention & its Operational Guidelines: These
are essential for the Advisers to understand the context of the work of ICOMOS,
and to appropriately use the terms and concepts involved in our work.

ICOMOS is extremely careful to avoid perceptions of conflict of interest. The implications
of the Policy for the Implementation of the ICOMOS World Heritage Mandate for Advisers
include the following:
•
Advisers cannot work on materials related to their own country, or on properties
anywhere else that are directly associated with their own professional activities
and involvement.
•
Individuals who currently form part of their country’s delegation to the World
Heritage Committee will not be considered for work in that year.
•
World Heritage Advisers are generally not allowed to conduct World Heritage
field missions for ICOMOS. The selection of experts for field missions (for
nominations and reactive monitoring) is handled through a different process.
Although the arrangements vary, it is common for ICOMOS World Heritage Advisers to be
paid through an annual contract, based on the nature and quantity of the work.
ICOMOS warmly welcomes Expressions of Interest from all interested members
who have the qualifications and abilities to join its team of World Heritage Advisers.
To submit your Expression of Interest, please send an email to:
WHadvisers-callforinterest@icomos.org
indicating in the subject ‘ICOMOS WH Advisers’, and providing the following information:
•
•

a summary curriculum vitae outlining your professional expertise;
a covering letter addressing how the requirements in this notice are met.

All materials must be submitted in English or French, and if possible, we prefer
applications of 5 pages or less.
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At this stage, ICOMOS has not determined the final composition and size of its team of
World Heritage Advisers for 2010. In order to finalise this in time for the next cycle of
work, we require Expressions of Interest to be submitted by 5 March 2009.
Please note that all short-listed candidates will be requested to participate in a brief test
of their analytical and written communication skills.
ICOMOS International Secretariat
Paris, February 2009
Dear Friend,
I am pleased to announce a new project promoted by the Fondazione Romualdo Del Bianco, a new
International Conference in Florence,
“DOMES IN THE WORLD”
which we plan in the second half of 2010.
All participants to the network of the Fondazione Romualdo Del Bianco are invited to participate; those who
are interested can get further information on the new portal/community:
http://www.lifebeyondtourism.com/workshop/dett_workshop.asp?tipologia=&id_work=137#top
I kindly invite you:
1. to fill up the “Intention Form” if you are interested in being informed about the next future steps: click
here www.lifebeyondtourism.com/workshop/form_intention.asp?idw=137
2. to spread this information throughout all your colleagues you think could be interested in taking part
The Fondazione Romualdo Del Bianco to reach the goals as expressed during the 11th Round Table, last
February, (Quality, Universality, Quantity) has given the responsibility of this project to a professional
organization; Mr. Andrea Redditi is the event manager and he is at your complete disposal for any further
information you may need.
Do not hesitate to contact him for any inquiries at redditi@promoflorenceevents.com

Looking forward to seeing you in Florence

Sincerely Yours,
Paolo Del Bianco
• President of Romualdo Del Bianco Foundation
• President of the Association for “INTERCULTURAL DIALOGUE – Life Beyond Tourism” – Tourism Based on
Values, not just on Consumers Services
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