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10 kwietnia 2010 r. w wypadku koło Smoleńska zginęli:
● Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej
● Tomasz Merta, Generalny Konserwator Zabytków
● Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa, członek PKN ICOMOS
Niezwykle zasłużeni dla ochrony pamięci, tradycji i edukacji patriotycznej.
Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
PREZYDIUM
Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS

Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS
Polski Komitet Narodowy ICOMOS wyraża głębokie zaniepokojenie trwałym i postępującym pogorszeniem
stanu systemu ochrony zabytków w Polsce. Sytuacja ta ma bezpośredni związek z marginalizacją
problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego w polityce Państwa. Znaczącym przykładem marginalizacji
ochrony dziedzictwa było całkowite pominięcie tej problematyki w programie obrad plenarnych Kongresu
Kultury Pols-kiej i zredukowanie jej do jednego z ponad 30 paneli. Wnioski „Raportu o systemie ochrony
dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989" opracowanego na Kongres nie są do tej pory
wdrażane, a jednomyślna uchwała Plenum Kongresu dotycząca scalenia służb konserwatorskich i ich
odpolitycznienia nie jest realizowana. Sytuacja terenowych służb konserwatorskich pogarsza się, ich pozycja
i prestiż spada, obniżają się możliwości skutecznego działania. W efekcie zasób zabytków w Polsce nie jest
należycie chroniony, wiele z nich ulega przyspieszonemu niszczeniu, wiele z nich traci autentyzm. Ginące
bezpowrotnie zabytki znikną również ze świadomości naukowej i pamięci społecznej, jeśli nie zostaną w
porę udokumentowane. Tymczasem jedyna ogólnokrajowa instytucja, odpowiedzialna za merytoryczny
nadzór dokumentację dóbr kultury, staje wobec groźby wyznaczenia jej innych celów i zadań oraz
pozbawienia doświadczonego, konserwatorskiego kierownictwa. Polski Komitet Narodowy ICOMOS uważa
rozwój sytuacji w systemie ochrony dziedzictwa kultury w Polsce za bardzo groźny i wymagający
zdecydowanej reakcji całego naszego środowiska. Zwracamy się do Władz odpowiedzialnych za
ochronę dziedzictwa kultury w Polsce o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę obecnej
sytuacji.
(Przyjęto na Walnym Zgromadzeniu Członków PKN ICOMOS na Zamku Królewskim w Warszawie, w 5 marca 2010 roku.)
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Od Redakcji
Niektórzy uważają, że było to najlepsze od wielu lat plenarne spotkanie PKN ICOMOS Na pewno
– dobrze i sprawnie zorganizowane. Każdy z uczestników otrzymał pokaźną porcję ciekawych
publikacji, w dyskusji, dzięki wcześniejszemu „naborowi” głosów, przedstawiano działania
ostatniego roku, poruszano także nabrzmiałe problemy ochrony zabytków w Polsce. Udało się
uniknąć gadulstwa i jałowych sporów formalnych. Jednak wyjątkowa była druga część spotkania w Arkadach Kubickiego. Wspaniali laureaci nagród im. Jana Zachwatowicza, piękne laudacje, w
końcu z dystansem prezentowany „kącik poezji”. Wydarzeniem była prezentacja pierwszego tomu
opisu zabytków Kazimierza Stronczyńskiego, którego pięć egzemplarzy otrzymali ci, którzy
przyczynili się do przygotowania do druku tego niezwykłego dzieła, istnego pomnika kultury
polskiej. Czy uda nam się utrzymać ten kierunek, wzmocnić prestiż organizacji i czynić nasze
działania bardziej efektywnymi przy staraniach o ratowanie zabytków? Na to pytanie odpowiedź
przyniesie rok 2010, 45-y odkąd ICOMOS narodził się w Warszawie.
Niestety 10 kwietnia nadeszły tragiczne wiadomości o śmierci dwóch, jakże ważnych dla nas osób
- Tomasza Merty i Andrzeja Przewoźnika. Składamy hołd ich pamięci.
SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Szanowni Państwo - członkowie PKN ICOMOS
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z centrali paryskiej legitymacje ICOMOS na rok 2010 dla
członków, którzy na bieżąco opłacają składki. Zgodnie z § 25 p.3 Statutu PKN ICOMOS składki za rok bieżący
powinny być opłacane do końca pierwszego kwartału tego roku. Dotrzymanie tego terminu jest istotne również z
tego względu, że Polski Komitet Narodowy zobowiązany jest do przekazania składki do centrali w Paryżu już w
kwietniu. Szczegółowe informacje dotyczące składek i ich indywidualnych zaległości można uzyskać pocztą email icomos.poland@arch.pw.edu.pl Legitymacje osób, które nie opłaciły składki w statutowym terminie
zostaną odesłane do paryskiej centrali. Wpłaty można dokonać na konto:
CITIBANK nr: 46 1030 1654 0000 0000 4627 5000
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POŻEGNANIA
■ 6 marca 2010 r. zmarł KAZIMIERZ PIECHOTKA, l. 90, architekt, laureat Nagrody im. Jana
Zachwatowicza w 2003 r.(wraz z żoną Marią),uczestnik Powstania Warszawskiego i projektant
odbudowy
Starego Miasta.
Jeden
najbardziej zasłużonych z bohaterskiej generacji AK (patrz
11. Walne
Zgromadzenie
Członków
PKNz ICOMOS
także s.19 )
7. Komisje PKN ICOMOS
■ 17 marca zmarła 2010 r. ALEKSANDRA ŻARYNOWA, l. 94, Honorowy Członek PKN
ICOMOS, wieloletnia szefowa Biura Komitetu, współpracownica prezesów S.Lorentza,
O.Czernera i K. Pawłowskiego, autorka prac o historii ICOMOS i tłumaczka wielu ważnych prac z
zakresu ochrony zabytkow, osoba ogromnie zasłużona dla ruchu ochrony tradycji. (patrz s.19 )
■ 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku, nieopodal lasu katyńskiego, zginęli towarzysząc
prezydentowi RP:
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Tomasz Merta, 5 marca, 2010 r. na Walnym
Zgromadzeniu
PKN
ICOMOS
na
Zamku
Królewskim w Warszawie

TOMASZ
MERTA,
l.45,
Generalny
Konserwator Zabytków w latach 2005-2010,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Historyk myśli
politycznej, absolwent Filologii Polskiej na
Uniwersytecie Warszawskim, w latach 19961998 asystent i
doktorant UW, redaktor
naczelny ”Kwartalnika Konserwatywnego”. W
latach 2000-2002 doradca ministra Kazimierza
Michała Ujazdowskiego, następnie dyrektor
Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Rzecznik
ochrony tradycji i zabytków, jeden ze
współautorów koncepcji polityki historycznej i
dbałości o pamięć historii. Wspierał wiele
inicjatyw muzealnych i konserwatorskich.Starał
się pomóc i interweniował w wielu trudnych
sprawach konserwatorskich. Na Walnym
Zebraniu PKN ICOMOS, 5 marca wręczał
Nagrody im.Jana Zachwatowicza, których został
oficjalnie w imieniu urzędu fundatorem. Odebrał
wówczas pierwszy tom “Stronczyńskiego”,
którego wydanie wspomógł w istotnym zakresie.
ANDRZEJ PRZEWOŹNIK, l.47, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Historyk, absolwent UJ, znawca historii najnowszej, szczególnie I połowy XX w., powołany na
stanowisko Sekretarza Generalnego w 1992 r.(z polecenia prof. A. Gieysztora). Zrealizował, mimo
wielu trudności finansowych i przeciwności politycznych, tak w Polsce, jak i w krajach sąsiednich,
konsekwentnie wieloletni plan badań, ochrony, konserwacji i zabezpieczenia polskich miejsc pamięci.
Niezwykle profesjonalne badania archeologiczne, prowadzone na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi w
celu identyfikacji miejsc z polskimi ofiarami stalinizmu, prowadzone przez ekipy Instytutu Archeologii
UMK, mogły byc od wielu lat realizowane, z wielkim sukcesem, przede wszystkim dzięki
umiejętnościom organizacyjnym i dyplomatycznym Andrzeja Przewoźnika oraz jego zrozumieniu roli
badań naukowych w tym zakresie. Zawdzięczamy mu pełną odnowę Cmentarza Orląt we Lwowie,
badań i budowy pomników cmentarzy “katyńskich”, upamiętnienie zbrodni w Jedwabnem, a także
uporządkowanie cmentarzy żołnierzy niemieckich i rosyjskich na ziemiach polskich, wg koncepcji
koncentracji miejsc pamięci i przy ścisłej współpracy z partnerami z zachodu i wschodu. Był takze
głęboko zaangażowany w sprawy ochrony i zabezpieczenia Muzeum “Auschwitz-Birkenau”.
Wyróżniał się skromnością, profesjonalizmem i patriotyzmem. Był członkiem PKN ICOMOS.
ARKADIUSZ (ARAM) RYBICKI, l.57, poseł na Sejm VI kadencji z ramienia PO.Ukończył historię na
Uniwersytecie Gdańskim. Od lat 70.ych zaangażowany w opozycji. W latach 1977-79 członek
ROPCiO. Drukarz i wydawca podziemnych pism. Od 1979 w Ruchu Młodej Polski. Uczestnik strajku
w Gdańsku w 1980 r. i współautor (z Maciejem Grzywaczewskim) tekstu tzw. 21 postulatów na
płytach-kształtkach wystawionych na widok publiczny w czasie strajku. Tablice te w 2003 r. zostały
wpisane na Listę “Memory of the World” UNESCO. Od 1991 r. w Lidze Republikańskiej, a następnie
w Partii Konserwatywno-ludowej. Od 2001 r. w PO. W latach 1999-2001 był podsekretarzem stanu w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zajmując się sprawami współpracy z zagranicą i
integracją europejską. W latach 2002-2005 był dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury a
następnie posłem na Sejm. Był wspólautorem opracowań historycznych i filmów. Angażował się
bardzo w działalność upamiętnienia strajku ’80 i pierwszej “Solidarności”.

Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS

INFORMACJE
Iluminacja nagrodzona
24 lutego 2010 r. Prezydent Warszawy,
p.Hanna Gronkiewicz-Waltz odsłoniła tablicę
upamiętniającą nagrodę Jean Paul L’Allier
przyznaną Warszawie przez Organizację Miast
Światowego Dziedzictwa (OWHC) podczas X
Międzynarodowego Kongresu OWHC w Quito, 8
września 2009 r. za oświetlenie murów Starego
Miasta. Nagroda ta przyznawana jest co dwa
lata i ma na celu wyróżnienie najlepszego
projektu związanego z uatrakcyjnieniem,
rewitalizacją
bądź
konserwacją
obszaru
znajdującego się w obrębie wpisu Listy
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Tablica znalazła miejsce na murach Starego
Miasta, w tzw. międzymurzu na prawo od ul.
Piekarskiej, na wysokości ul. Rycerskiej 2.
Autorem tablicy jest Tomasz Lec. Na
uroczystość przybyli goście z zagranicy -Regina
Wiala-Zimm, dyrektor biura zagranicznego w
urzędzie miasta Wiednia, Harry Brinkman,
Prezydent Organizacji Miast Światowego
Dziedzictwa i jednocześnie mer miasta
Beemster w Holandii oraz Denis Ricard,
Sekretarz Generalny OWHC (Sekretariat OWHC
ma swoją siedzibę w
Quebec, w Kanadzie).

Przed tablicą upamiętniającą nagrodę za
iluminacje murów stoją (od
lewej): Artur
Zbiegieni, Z-ca Konserwatora Warszawy, Ewa
Nekanda Trepka, Stołeczny Konserwator, Denis
Ricard - Sekretarz OWHC, Harry Brinkman Prezydent OWHC.
Fot. Urszula Zielińska

Nagroda im. A. Gieysztora
25 lutego 2010 r. Na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce XI edycja Nagrody im. prof.
Aleksandra Gieysztora, przyznawanej przez Fundację Kronenberga. Laureatem nagrody został prof.
Andrzej Tomaszewski, nagrodzony za wieloletnią pracę na polu ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego, szczególnie za osobiste zaangażowanie w organizację polsko-niemieckiej współpracy
mającej na celu ochronę wspólnego dziedzictwa. Uroczystość zgromadziła kilkaset osób i laureat
przedstawił bardzo osobiste wspomnienie o prof. Aleksandrze Gieysztorze.

Prawo ochrony zabytków
23 marca 2010 r. w Trybunale Konstytucyjnym odbyło się spotkanie z cyklu dotyczącego
podstawowych założeń Konstytucji RP. Jego tematem było „Ochrona dziedzictwa narodowego,
upowszechnianie i równy dostęp do dóbr kultury (art. 5 i art. 6 Konstytucji RP). Problematykę tę
mieli przedstawić prof. Andrzej Tomaszewski i Stefan Sutkowski(dyrektor Opery Kameralnej w
Warszawie). Niestety z powodu choroby nie mógł w nim wziąć udział pierwszy z wymienionych.
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29 marca 2010 r. w Collegium Iuridicum na Uniwersytecie Warszawskim pracę doktorską obroniła p.
Katarzyna Zalasińska, specjalizująca się w zagadnieniach prawa ochrony zabytków, od wielu miesięcy
współpracująca z PKN ICOMOS i autorka tekstów do Biuletynu. Promotorem pracy
pt.
"Aksjologiczne i normatywne podstawy prawne ochrony zabytków nieruchomych w Polsce"
była prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska. Jest godne odnotowania, że praca zostałanie nie tylko
oceniona wysoko, ale także oficjalnie wyróżniona.
31 marca 2010 r. w Uniwersytecie Warszawskim odbyła sie ogólnopolska konferencja pt. “Rynek
dzieł sztuki, współczesne problemy i perspektywy rozwoju”. Konferencja podzielona została na
trzy kolejne panele: “Uwarunkowania polskiego rynku dzieł sztuki”, “Perspektywy rozwoju rynku dzieł
sztuki” oraz “Współczesne problemy rynku dzieł sztuki w Polsce”. Organizatorem sesji był Wydział
Prawa i Administracji UW oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego. Poza naukowcami z
Uniwersytetu Warszawskiego referaty wygłosili zainteresowani tematyką z innych uniwersytetów,
muzeów, MSZ i firm zajmujących się obrotem dzieł sztuki.

200.lecie urodzin Fryderyka Chopina
6 kwietnia 2010 r. udostępniono publiczności Muzeum Chopina w Warszawie. Gdy w 1999 r. na Listę
“Pamięci świata” wpisane zostały trzy pozycje z Polski, a były to: rękopis Kopernika, archiwum
Ringelbluma z getta warszawskiego i dzieła Fryderyka Chopina oraz pamiątki po nim,
przedstawicielowi UNESCO pokazywano szacowne i wzruszające zbiory, pochowane w szufladach
szaf i biurek, będących wyposażeniem biura Towarzystwa im.F.Chopina, mieszczącego się w Pałacu
Ostrogskich w Warszawie. Koncepcja odnowy Traktu Królewskiego w 2003 r. wskazała, że wielki
kompozytor może stać się jednym z ważnych elementów promocji Warszawy. Jednak sytuacja, w
której zbiory chopinowskie, liczące ponad 5 000 eksponatów, praktycznie były niedostępne nie mogła
być akceptowana. Trzeba było aż 7 lat, aby śmiała wizja ówczesnego ministra kultury, Waldemara
Dąbrowskiego, i związane z tym decyzje budowy siedziby Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i
gruntownego odnowienia pałacu dla pomieszczenia skarbu narodowego, jakim są pamiątki po
Fryderyku Chopinie, znalazła materialny kształt. 1 marca, w 200.lecie urodzin kompozytora,
prezydent, premier i minister kultury i dziedzictwa narodowego otworzyli ekspozycję w odnowionym
pałacu. Jest to nowoczesna wystawa, zaprojektowana przez zwycięzców konkursu z Włoch, w pełni
wykorzystująca najnowsze techniczne możliwości audiowizualne. Zwiedzać muzeum mozna kilkoma
ścieżkami tematycznymi do wyboru. Design wystawy jest niezwykle powściągliwy i harmonijny, całość
działa na zasadzie nieustannej interakcji widz-wystawa i skrzy się od świetnych pomysłów. Ale nie ma
róży bez kolców. Autorzy nie potraktowali zabytkowych, pięknych wnętrz po partnersku. Wprowadzili
do kilku sal z wystrojem historycznym urządzenia wystawowe niejako zasłaniając ich walory. A
szkoda, bo aż prosiło się, aby w miniaturowej Sali Balowej urządzić salon wypełniony postaciami,
oczekującymi na nadejscie pianisty. Jakby w rekompensacie, po raz pierwszy od pół wieku, zostały
zakonserwowane i zaadaptowane kilkusetmetrowe podziemia, w tym wspaniała sala koncertowa. Na
pewno jest to milowy krok w udostępnianiu spuściny Chopina i kolejne, niezwykle atrakcyjne miejsce
w Warszawie. Od 6 kwietnia Muzeum Chopina jest dla wszystkich dostępne, choć bilety na kilka
miesięcy sprzedane. Dla tych, którzy je nie dostaną pozostają “ławeczki Chopina”, wyznaczające
miejsca związane z kompozytorem na Trakcie Królewskim i grające jego utwory, skądinąd znakomity
pomysł oznaczenia “traktu chopinowskiego”. (mhk)

“Lux et Laus” dla badaczy-mediewistów
7 kwietnia 2010 r. w PałacuTyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim odbyla się
uroczystość przekazania medalu “Lux et laus” przyznawanego przez Stały Komitet Mediewistów
Polskich najwybitniejszym badaczom średniowiecza. Laureatami nagrody w 2009 r. zostali prof.
Janusz Bieniak, wybitny badacz genealogii i piśmiennictwa średniowiecznego, prof. Ivan Hlavaček z
Pragi, znany mediewista czeski i prof. Lech Leciejewicz, archeolog-mediewista, wybitny znawca
Słowian i Normanów.

“Stronczyński” – pierwsze wydanie
Planowana w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego promocja (12 kwietnia) I tomu dzieła
Kazimierza Stronczyńskiego opisy i widoki zabytków w Królestwie Polskim(1844-1855)
odbędzie się w terminie późniejszym.
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KONFERENCJE
Konferencja PRO – REVITA 2010 ŁÓDŹ
Z AK R E S I G R AN I C E I NG ER E NC JI KO N S ER W AT O R S KI E J AD APT AC J I
O BI E KT Ó W I Z E SP O Ł Ó W PO PRZ EM Y SŁO W Y CH

Termin

10-11 maja 2010 r. (przeniesiony z kwietnia)

Podstawowym celem konferencji jest określenie zasad dotyczących adaptacji obiektów i zespołów
poprzemysłowych do innych funkcji. Stanowić ona będzie kontynuację cyklu Konferencji PROREVITA
Program Konferencji:
Sesja 1
1. Bogusław Szmygin - Dziedzictwo przemysłowe-uwarunkowania,ograniczenia i mozliwości ochrony
2 .Beata Konieczniak - Modernizacja i adaptacja zespołu pofabrycznego L.Gayera na tle
wielokulturowego krajobrazu miasta
3. Bartosz Walczak - Krajobraz kulturowy miasta przemysłowego
4. Jan Salm - Łódź- miasto stu wież
5. Wojciech Szygendowski - Łódzkie dylematy konserwatorskie
6. Anetta Kepczyńska-Walczak – Multimedialna prezentacja Księżego Młyna w Łodzi
7. Anita Luniak, Teresa Mromlińska -Prezentacja projektu ekspozycji multimedialnej w kotłowni CMW
Sesja 2
1. Danuta Kłosek-Kozłowska - Heritage Urban Landscape
2. Witold Czarnecki - Białystok, miasto przemysłowe w okresie transformacji
3. Mirosław Wisniewski - Adaptacja obiektów i zespołów
4. Marek Pabich - Adaptacje obiektów poprzemysłowych na cele wystawiennicze i dydaktyczne
5. Lech Kłosiewicz – Przekształcanie budynków Politechniki Warszawskiej
6. Artur Zbiegieni – Wybrane adaptacje obiektów poprzemysłowych w Warszawie
7. Waldemar Afffelt – Problem Stoczni Gdańskiej
8. Wojciech Bonenberg – Nowe funkcje poprzemysłowe a kontekst urbanistyczny.Poznańskie
doświadczenia realizacyjne
9. Hanna Jung-Migdalska, Wojciech Popławski – Hotel Andel’s.Prezentacja projektu
Sesja 3
1. Joanna Olenderek – Kilka refleksji na temat dziedzictwa przemysłowego rejonu Rudy Pabianickiej
w Łodzi
2. Justyna Wojtas – Zespoły domów robotniczych okresu międzywojennego na Górnym Śląsku
(Gliwice, Zabrze, Bytom)
3. Katarzyna Łakomy - Wille w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast przemysłowych Górnego
Śląska (zasób, stan zachowania, potencjał)
4. Miron Urbaniak – Kryteria ochrony zespołu dużej stacji kolejowej a koncepcje adaptacji do nowych
funkcji. Przykład stacji kolejowej Gniezno
5. Krzysztof Janikowski - Przebudowa Nowej Przędzalni w Żyrardowie na Lofty de Girarda.
6.Regina Maga-Jagielnicka – Obiekty i zespoły poprzemysłowe w procesie aktywizacji przestrzeni
miejskiej. Lublin - obszar problemowy “Za Cukrownią”
7. Przemysław Szymański –Tomaszów Mazowiecki - zintegrowany program rewitalizacji
8. Małgorzata Włodarczyk – Drukarnia im. Anczyca w Krakowie przy ul. Wadowickiej. Dodawać czy
zmieniać
9. Katarzyna Janicka – Zakres ingerencji w historyczna tkankę zespołów pofabrycznych. Metodyka
działania na przykladzie fabryki Zajdlera (Polmatex-Majed)
10. Maria Agajew – Przebudowa - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów –
jako element rewitalizacji
□

Planowane w Sulejowie doroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,
organizowane przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (15-16 kwietnia) odbędą się w
terminie późniejszym. Dotyczy to również planowanego w tym czasie Prezydium PLN ICOMOS.
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KOMUNIKAT NR 2
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI,ADAPTACJI I
EKSPOZYCJI ” w dniach 28-30 kwietnia 2010 roku na zamku w Kożuchowie

Organizatorzy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
Gmina Kożuchów
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Zielonej Górze
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów
Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu „ZAMEK”
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
Przy współudziale:
Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
Komitet naukowy:
prof. Maria Brykowsk,dr hab. Inż. Bogusław Szmygin, prof.PL, dr arch. Marcin Gawlicki,
dr hab. arch Piotr Molski, dr arch. Maria Ludwika Lewicka, dr Stanisław Kowalski

Komitet organizacyjny:
Barbara Bielinis – Kopeć, Cezary Głuszek, Andrzej Ogrodnik, Wojciech Eckert. Zdzisław Szukiełowicz
Cel konferencji:
Celem konferencji jest prezentacja problematyki obwarowań miejskich - w kontekście ich ochrony, konserwacji,
adaptacji oraz ekspozycji w sylwecie miasta. Wpisuje się ona w szeroko omawiane w ostatnich latach
zagadnienia związane z zabytkami architektury obronnej, podjęte przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS i
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Stanowi tym samym kontynuację
ogólnopolskich konferencji pt. „Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji” (Janowiec 2005 r.), „Zabytki
architektury obronnej – teoria a praktyka” (Działdowo 2007 r.), „Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja
do nowych funkcji” ( Gubin 2008 r.), „Zamki, grody i ruiny” ( Ciechanowiec 2009 r.). Bezpośrednią inspiracją dla
podjęcia w szerszym aspekcie tematu obwarowań miast było poruszenie tej problematyki na zjeździe
wojewódzkich konserwatorów zabytków, który odbył się w b.r. w Cedyni z inicjatywy Krajowego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Konferencja adresowana jest m.in. do pracowników urzędów
konserwatorskich, architektów, naukowców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i osób
zainteresowanych architekturą obronną.
Termin i miejsce konferencji:
Miejscem konferencji będzie Kożuchów, średniowieczne miasto o zachowanym rozplanowaniu, z gotyckim
kościołem farnym, architekturą mieszczańską i systemem obronnym, który reprezentuje podwójny pierścień
obwarowań z XIV i XV w. oraz zamek z XIV w.
Konferencja odbędzie się w zamku w Kożuchowie w dniach 28 - 30 kwietnia 2010 r.
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Główne obszary problemowe konferencji:
Obwarowania miast w rewitalizacji zurbanizowanego środowiska kulturowego.
Współczesne aspekty kulturowe adaptacji i ekspozycji reliktów fortyfikacji.
Zakres przekształceń i granice dopuszczalnej ingerencji w historyczne struktury miejskich systemów
obronnych i ich bezpośredniego otoczenia.
Aspekty techniczne związane z realizacją prac konserwatorskich.

Warunki uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa oraz zgłoszenia referatu należy przesłać na adres Komitetu Organizacyjnego:
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej
ul. Klasztorna 14 ■ e -mail: tpzk.stowarzyszenie@op.pl
67-120 Kożuchów ■ telefon/faks: 068- 355-22-58
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 300 zł. Opłata obejmuje wyżywienie ( obiady i kolacje), materiały
konferencyjne, udział w imprezach towarzyszących (planowane zwiedzanie zabytków Kożuchowa i Żagania).
Koszt ten nie dotyczy prelegentów, których referaty i komunikaty zakwalifikowane zostały do wygłoszenia w
trakcie konferencji. Nie pokrywają oni również kosztów noclegów a jedynie koszty dojazdu na konferencję
Opłatę należy przekazać na konto bankowe konferencji:
Bank Spółdzielczy w Kożuchowie
72967300070000001115200001
z podaniem tytułu wpłaty – oplata za udział w konferencji: „OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA
OCHRONY, KONSERWACJI, ADAPTACJI I EKSPOZYCJI ” Kożuchów 2010
Terminarz:
- Przesłanie pełnego tekstu referatu
do 7 lutego 2010 r.
- Potwierdzenie przyjęcia referatu do druku i rozesłanie komunikatu nr 3 wraz z programem
konferencji
do 29 marca 2010 r.

□
Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztacie:

WARSZAWA, 20 kwietnia 2010
Warsztat: „Ochrona drewna polichromowanego: zarządzanie klimatem w budowlach
zabytkowych i muzeach”
20 kwietnia 2010, godz. 11.00 Pałac Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72, Sala Lustrzana.
Patronat honorowy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Barbary Jezierskiej w
związku z zakończeniem polsko-norweskiego projektu badawczego „Opracowanie norm
dopuszczalnych wahań mikroklimatu w otoczeniu drewna polichromowanego”.
Udział w warsztacie jest bezpłatny.
Łukasz Bratasz
tel. kom.: +48 691 95 38 69
e-mail: ncbratas@cyf-kr.edu.pl

□
TORUŃ 27-29 maja 2010

WOKÓŁ ZAGADNIEŃ ESTETYKI ZABYTKU
PO KONSERWACJI I RESTAURACJI
Konferencja naukowa w dniach: 27 - 29 maja, Toruń
Rejestracja uczestnictwa:
Uczestnik:

Referent:

Imię i
nazwisko:
Tytuł naukowy:
Miejsce pracy:
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Dane kontaktowe:
Adres :
Fax:

tel:

E-mail:

tel. kom:

Uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim:
Zgłaszam udział w spotkaniu towarzyskim:

Osób: ..........

Dodatkowe informacje (np.
dotyczące diety)
Opłaty:
Spotkanie towarzyskie

150, 00 PLN od osoby

ŁĄCZNIE PLN
WPŁAT PROSIMY DOKONYWAC do 15 maja 2010 NA KONTO:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millenium S.A. Warszawa
PW
ul. Stanisława Żaryna 2 A
8579)

.....osób
...................

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
(wpłaty z zagranicy: SWIFT: BIG B PL
BAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174
w tytule przelewu: ESTETYKA, imię i nazwisko

Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go mailem na adres: zkmirz@art.umk.pl lub
faxem na nr: +4856 6114 621, najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2010 r.
P AT RO N AT :

O RG AN I Z AT O RZY :
Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
Polichromowanej
Instytut Zabytkoznawstwa i
Konserwatorstwa Wydział Sztuk Pięknych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu
Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
Polichromowanej Toruńskiej Szkoły
Konserwacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Generalny Konserwator Zabytków Tomasz
Merta
Polski Komitet Narodowy ICOMOS
Fundacja AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI
COPERNICI

□
KRAKÓW – 4-9 lipca 2010
VII Polska Konferencja Chemii Analitycznej 2010
Analityka dla społeczeństwa XXI wieku
Sekcja: „Analityka w ochronie zabytków"
Szanowni Państwo,
Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że w ramach Polskiej Konferencji Chemii
Analitycznej 2010 będzie zorganizowana sekcja „Analityka w ochronie zabytków". Tematyka sekcji „Analityka w
ochronie zabytków" obejmuje wszelkie aspekty działań analitycznych wspomagających ochronę dziedzictwa
kulturowego. Znajdą w niej miejsce zagadnienia metodyczne technik analitycznych aktualnie stosowanych lub
projektowanych do zastosowania w przyszłości w badaniach zabytkowych obiektów, nowe procedury
postępowania opracowane z ich udziałem oraz praktyczne zastosowania. Przewidujemy dyskusję poświęconą
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projektom interdyscyplinarnym, że szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących badania i konserwacji
materialnej spuścizny kulturowej, które mogą być wspomagane przez analityków.
Pragniemy, by obrady sekcji zainteresowały zarówno tych, którzy potrafią stawiać pytania dotyczące
natury obiektów o wartości historycznej - historyków i konserwatorów sztuki, jak i tych, którzy na te pytania
potrafią lub chcą w przyszłości odpowiadać - analityków, inżynierów materiałowych, a celem obrad jest
kontynuowanie działań w kierunku integracji i współpracy wszystkich, którzy mogą przyczynić się do prowadzenia
bardziej efektywnych działań na rzecz ochrony zabytków kultury.
Zapraszamy do udziału w Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej 2010, a szczególnie serdecznie
zapraszamy do aktywnego udziału w sekcji „Analityka w ochronie zabytków". Szczegółowe informacje na temat
konferencji oraz terminów zgłaszania udziału oraz kosztów są zamieszczone na stronie domowej
www.chemia.uj.edu.pl/pkca2010 .
Organizatorzy sekcji „Analityka w ochronie zabytków"
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Prof. dr hab. Ewa Bulska,
Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski Pasteura 1, 02-093 Warszawa

In Memoriam
“Archiwum BOS” na listę Memory of the World

Krajowy

Komitet Programu UNESCO “Pamięć świata” wystąpił z wnioskiem o wpisanie na listę
“Memory of the World” UNESCO (obejmującej unikatowe i najważniejsze dla kultury ludzkości
dokumenty i dzieła piśmiennicze) “Archiwum BOS”, znajdujące się w Państwowym Archiwum m.st.
Warszawy. Obejmuje ono ponad 11 tys. jednostek archiwalnych, pochodzących z okresu 1945-1953 i
dokumentuje odbudowę Warszawy po wojnie, szczególnie Starego Miasta. W archiwum nie
zachowała się całość dokumentacji, niemniej zawiera ona niezwykle cenne świadectwa ze wszystkich
zakresów działalności Biura Odbudowy Stolicy i instytucji z nim związanych lub powstających na bazie
BOS. Decyzja o ewentualnym wpisie zapadnie w 2011 r. W maju tego roku przewidywana jest bowiem
w Warszawie międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce “Pamięci świata”.

Rynek Starego Miasta w Warszawie w 1945 r. i po odbudowie. Fot. Leonard Jabrzemski. Z
“Archiwum BOS” w Państwowym Archiwum m. st .Warszawy
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Nieodwracalny koniec Spotkań z zabytkami
(dotychczasowych)
W nr.5/2009 Biuletynu (s.4), informowaliśmy, że
zasłużone czasopismo “Spotkanie z zabytkami”, nie
mając środków na dalszą działalność, gdyż
ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego,
finansujące to zadanie TOnZ-u, który był wydawcą, nie
znalazło możliwości finansowania go w 2009 r. Mimo
pojawienia się dotacji w 2009 r. na kilka numerów ze
strony różnych sponsorów, tytuł został sprzedany
fundacji “Hereditas”. W 2010 r. ukazał się pierwszy,
podwójny numer (1-2) już dwumiesięcznika “Spotkań”,
poświęcony zabytkom związanym z Fryderykiem
Chopinem. Jak się okazało był to ostatni numer
przygotowywany przez dotychczasową redakcję.
Ponieważ czasopismo ponownie nie uzyskało pomocy
ze strony ministerstwa, obecny wydawca zwolnił
pracowników redakcji (troje) z dnia na dzień. Jeśli
pismo o tej nazwie będzie ukazywać się w dalszym
ciągu, nie będzie
juz kontynuacją
tego, co
powstawało przez 34 lata. Trudno sobie wyobrazić
zachowanie ciągłości dotychczasowej koncepcji i
poziomu merytorycznego. Można więc uznać, że
czasopismo założone przez Lidię Bruszewską i
Krzysztofa Nowińskiego w Ośrodku Dokumentacji
Zabytków zakończyło swój żywot na 276 numerze.
Brak środków, jaki doskwierał pismu od wielu lat, nie
pozwalał na gruntowną zmianę i unowocześnienie jego
tradycyjnego kształtu. O wartości pisma decydowała
jednak umiejętność dostrzegania żywych problemów
zabytków i wielka liczba
współpracowników, nie
utytułowanych fachowców, lecz przede wszystkim
osób dostrzegających zabytki w najbliższym otoczeniu
i zaangażowanych w ich ratowanie.

Tkalnia zabytkowa z Łazienek

W

275 - 276 numer “Spotkań z zabytkami”
Ci autorzy to kapitał czasopisma nie do odzyskania.
Niestety po 34 latach hasła “na ratunek zabytkom”
zabrakło woli i umiejętności w utrzymaniu czasopisma
z głównym celem i zadaniem gruntowania
świadomości pro-zabytkowej i ukazywania elementów
tradycji, której zachowanie jest warunkiem sine qua
non dla ratowania zabytków.

...do magazynu

1996 r., po upadku Spółdzielni Artystów Plastyków “Ład” funkcjonującej od 20-lecia
międzywojennego, jej 12 unikatowych krosien jeszcze z XIX w. do wykonywania tkanin żakardowych
znalazło się na śmietniku. Uratował je Dariusz Makowski (archeolog, b. pracownik PP PKZ), co
ważniejsze, także 800 wzorów tkanin od XVII do XX w. zapisanych na perforowanych kartach. Przez
kilka lat krosna udało się przechować w starej fabryce na Pradze, a nawet wyszkolić tkaczki i wznowić
produkcję. W 2000 r. tkalnia została przeniesiona do nieużywanej szklarni w Łazienkach Królewskich
w Warszawie. Tam w miesiącach cieplejszych powstawały wspaniałe tkaniny zamawiane często do
filmów historycznych lub na prezenty dla dyplomatów. W zimie nie starczało środków na ogrzewanie
szklarni, a z czasem jej fatalny stan techniczny zaczął zagrażać samym zabytkowym krosnom.
Muzeum nie było zainteresowane dalszą obecnością manufaktury. Podejmowane w 2004 r. próby
namówienia ówczesnej dyrekcji do zorganizowania całego zespołu “manufaktur” w obiektach
dawnego folwarku Łazienek nie spotkały się ze zrozumieniem, a narastające zadłużenie
spowodowało, że właściciel tkalni zmuszony jest ją sprzedać. Szczęśliwie udało się zainteresować
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy i Stołecznego Konserwatora Zabytków, którzy znaleźli środki
na konserwację zabytkow i ich zakupienie. Niestety Muzeum może krosna jedynie składować i trudno
przewidzieć kiedy powstanie możliwość ich dalszego użytkowania. Tak więc to, co w całej Europie
jest najbardziej atrakcyjnym elementem ekspozycji historycznych (możliwość obserwacji dawnej
produkcji i odtwarzanie dawnych technik), nie udało się wykorzystać w Warszawie. Zabytkowe krosna
i tak mają szczęście. Najpierw uratował je prywatny entuzjasta, obecnie znajdą miejsce w magazynie.
Miejmy nadzieję, że nie dotrą do nich całkiem współczesne gryzonie.(mhk)
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ICOMOS – inicjatywy, działania, rezultaty
Komitet Wykonawczy ICOMOS w Paryżu
■ XVII Zgromadzenie Generalne ICOMOS 7-11 grudnia 2011
■ Program „Oszczędność energii”
W dniach 11.03-13.03.2010 roku w Paryżu w siedzibie Międzynarodowego Sekretariatu
odbyło się doroczne posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
(ICOMOS). W części pierwszej przedstawione zostały działania związane z zarządzaniem światowym
ICOMOS-em, w części drugiej zostały podjęte decyzje dotyczące organizacji „grup zadaniowych” oraz
decyzje dotyczące rekomendacji nominacji na Listę Światowego Dziedzictwa (oceny te mają charakter
poufny i członkowie Panelu podpisują zobowiązania dotyczące nie ujawniania informacji na ten
temat).
W pierwszym punkcie posiedzenia dokonano oceny sprawozdania finansowego za rok
2009. Budżet światowego ICOMOS-u, którym dysponuje Międzynarodowy Sekretariat, wynosił w 2009
r. - 1 504 tys. euro. W stosunku do poprzedniego roku oznacza to wzrost o znaczącą kwotę ponad
400 tys. euro. Jest to rezultatem zwiększonego kontraktu z UNESCO w związku z obsługą
Światowego Dziedzictwa. Obecnie ponad dwie trzecie budżetu stanowią właśnie wpływy z kontraktów
z UNESCO, wydatki związane z obsługą działań służących Światowemu Dziedzictwu (m.in. misje,
monitoring, panele oceniające, dokumentacje) stanowią prawie 35% budżetu. Połowę kosztów
obejmują koszty osobowe paryskiego biura Sekretariatu Międzynarodowego. Natomiast maleją
wpływy ze składek członkowskich, które przynoszą obecnie niecałe 30% wpływów. Tak więc
ICOMOS funkcjonuje przede wszystkim z przychodów kontraktu z UNESCO. Warto dodać, że polski
ICOMOS, płacący regularnie swoje zobowiązania, wynoszące obecnie ponad 4 tys. euro, jest w
grupie płatników średniej wielkości.
Większość czasu trzydniowych obrad zajęło szczegółowe omówienie pracy statutowych ciał
ICOMOS-u i Międzynarodowych Komitetów Naukowych. Szczegółowej ocenie poddano aktywność
Komitetów Naukowych. Obecnie w ramach ICOMOS-u istnieje 28 Międzynarodowych Komitetów
Naukowych. Większość z nich prowadzi działalność, choć nie jest ona zbyt intensywna. Dlatego
oceniano przede wszystkim organizację konferencji i publikacje wydawane przez poszczególne
Komitety. W tym zestawieniu dobrze wypadła ocena Międzynarodowego Komitetu Teorii
Konserwatorskiej (prowadzonego przez polskich przedstawicieli), który każdego roku organizuje
konferencje i wydaje publikacje.
Szczególnie wiele miejsca zajęło podsumowanie pracy grup roboczych, które powołano
przed rokiem. Grupy te mają następujące obszary działania: „Stabilizacja Finansowa”, „Komitety
Narodowe”, „Międzynarodowe Komitety Naukowe i Rada Naukowa”, „Światowe Dziedzictwo”,
„Członkowie i Doradcy”, „Komunikacja”, „Programy działania”. Sprawozdania przedstawiali członkowie
Biura, którzy organizowali pracę tych grup. W ich świetle tych można uznać, że nie dokonano jeszcze
znaczącego postępu w żadnym z obszarów. Zasadniczym problemem jest brak osób, które
zechciałyby się zaangażować w te prace. Jest to zapewne powszechna słabość działań
podejmowanych przez społeczne organizacje międzynarodowe.
Ważnym elementem obrad była analiza organizacji i instytucji, które mogą być
potencjalnymi partnerami ICOMOS-u. Sekretariat przygotował listę ponad 30 organizacji i instytucji,
które ze względu na obszar działania mogą podjąć współpracę z ICOMOS-em. Ustalono, że
nawiązywanie współpracy – szczególnie w postaci pisemnych porozumień, powinno mieć miejsce
tylko w przypadku partnerów, którzy jednoznacznie wpisują się cele realizowane przez ICOMOS.
Kolejnym, szczególnym tematem omawianym podczas obrad była kwestia programu
nazywanego roboczo „Oszczędność Energii”. Problem ten został podniesiony na forum
międzynarodowego ICOMOS-u przez kraje europejskie w związku z wprowadzaniem w Unii
Europejskiej norm oszczędności energii. Mają one między innymi bardzo znacząco podnieść
wymagania, które powinny spełniać budynki w zakresie oszczędności energii. Nie ma wątpliwości, że
obiekty zabytkowe muszą być w pewnym zakresie wyłączone z tych regulacji, ale równocześnie
konieczne jest opracowanie technologii (np. dociepleń obiektów zabytkowych), które są akceptowalne
z punktu widzenia konserwatorskiego. Jest to problem niezwykle skomplikowany i na obecnym etapie
po prostu nie wiadomo jak go rozwiązać. Przedstawiono również stan zaawansowania prac nad
przeniesieniem biura ICOMOS-u do nowej siedziby. Ze względu na prawdopodobne wycofanie ICOM-
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u z planów organizacji wspólnej siedziby, nie będzie możliwe zakończenie prac przed rokiem 2012
(rok opóźnienia w stosunku do poprzednich planów).
Posiedzenie Komitetu zakończyło przedyskutowanie planów dotyczących najbliższego
Zgromadzenia Generalnego. Wobec podjętej w zeszłym roku decyzji o rezygnacji z organizacji
Zgromadzenia Generalnego w Iranie, postanowiono w trybie wyjątkowym odbyć kolejne
Zgromadzenie w Paryżu. Według obecnych planów 17-te Zgromadzenie Generalne ICOMOS
odbędzie się w dniach 7-11 grudnia 2011 roku w paryskiej siedzibie UNESCO. Zgromadzeniu ma jak
zwykle towarzyszyć konferencja naukowa, która według roboczych ustaleń ma być poświęcona
problematyce związku ochrony dziedzictwa z rozwojem – „Heritage and Development” (trwa
opracowanie szczegółowej tematyki konferencji). Zgodnie z licznymi postulatami członków ICOMOS-u
oraz ze względu na krótki czas przygotowań, Zgromadzenie Generalne będzie o dwa dni krótsze, niż
ostanie spotkanie w Kanadzie.

B. Szmygin

Walne Zgromadzenie Członków PKN ICOMOS
5 marca 2010 r. - Zamek Królewski w Warszawie
W pierwszej, zamkniętej części Zgromadzenia:

■

Przedstawione zostały sprawozdania
prezesa PKN ICOMOS z działalności Komitetu
w 2009 r. i program działań na rok 2010 oraz
sprawozdanie finansowe Skarbnika PKN
ICOMOS. Minutą ciszy
uczczono pamięć
Jacka Cydzika – pierwszego laureata nagrody
im. prof. Jana Zachwatowicza, zmarłego na
jesieni
2009
r.
.
■ Walne Zgromadzenie na wniosek
Prezydium przyjęło uchwałę o nadaniu
godności Honorowego Członka PKN ICOMOS:
dr inż. arch. Januszowi Stępkowskiemu z
Warszawy i prof. dr hab. Henrykowi Dziurli
z Wrocławia.
■ W dyskusji dotyczącej aktualnych
problemów i propozycji działalności PKN
ICOMOS wzięli udział: R. Cielątkowska, R.
Hirsch, K. Sałaciński, E. Łużyniecka, D.
Kłosek-Kozłowska, P. Kłoda, J. Kowalczyk i H.
Handszuh.
■ Walne Zgromadzenie, na wniosek Prezesa
PKN ICOMOS, podjęło uchwałę wyrażającą
głębokie zaniepokojenie trwałym postępującym
pogorszeniem
stanu
systemu
ochrony
zabytków w Polsce (tekst rezolucji na s.1).
■ Walne Zgromadzenie na wniosek
Wiceprezesa PKN ICOMOS - prof. Krzysztofa
Pawłowskiego podjęło uchwałę o zmianie p.3
w &18 Statutu PKN ICOMOS (wprowadzenie
możliwości powoływania do 4 wiceprezesów).
.
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Walne Zgromadzenie- część pierwsza na Sali
Kinowej. U góry: władze PKN OCOMOS –
B. Werner, B.Szmygin, P.Molski

W

drugiej części, w Arkadach Kubickiego, z udziałem zaproszonych gości, wręczone zostały
doroczne nagrody im. Profesora Jana Zachwatowicza. Najpierw jednak, córki profesora, Krystyna
Zachwatowicz-Wajda i Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska, razem z prof. Andrzejem Rottermundem,
dyrektorem Zamku Królewskiego odsłonili popiersie Jana Zachwatowicza, które
na Zamku
eksponowane będzie obok rzeźb St.Lorenta i A.Gieysztora.
Po wystąpieniach dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie, prof. dr hab. Andrzeja Rottermunda,
Krystyny Zachwatowicz (fundatorki nagród w konkursie studenckim) i Podsekretarza Stanu w MKiDN,
Generalnego Konserwatora Zabytków - Tomasza Merty, wręczono :
■ Nagrodę Honorową Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS - Prof. dr. Michaelowi Petzet'owi,
prezesowi niemieckiego ICOMOS. Laudację przedstawił Marek Konopka.
■ Nagrody Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS i Generalnego Konserwatora Zabytków za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji zabytków oraz ochrony dziedzictwa kulturowego
- prof. dr hab. Marianowi Arszyńskiemu (laudację wygłosił prof. Andrzej Tomaszewski) i prof. dr
hab. Janowi Tajchmanowi (laudację wygłosił dr Marcin Gawlicki)
■ Nagrody za najlepsze prace studenckie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa
kulturowego: nagrodę główną
przyznano
Michałowi Podgórczykowi z Gdańska,
wyróżnienia przyznano: Małgorzacie Furtak, Ewelinie (Kotylak) Kubat, Hrystynie Kłyzub(Ukraina),
Norze D. Yovcheva (Bułgaria)j; a wyróżnienie honorowe otrzymały Katarzyna Matwiejewa i Olga
Michaliuk z Białorusi.
■ W tej części spotkania gratulacje wszystkim laureatom złożył Marszałek woj. Kujawskopomorskiego - Piotr Całbecki, a w imieniu Prezydenta m. Torunia - Mirosława Romaniszyn - Miejski
Konserwator Zabytków w Toruniu. Dyrektor KOBiDZ, dr Marcin Gawlicki, wręczył 5 egzemplarzy I
tomu inwentaryzacji Kazimierza Stronczyńskigo zasłużonym przy ich wydaniu oraz prof. M.Petzetowi.
■ Członkowie PKN ICOMOS obecni na Walnym Zgromadzeniu otrzymali publikacje wydane w okresie
ostatniego roku: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji - pod red. B. Szmygina;
Detal Lwowa; Zamki - pod.red.M.Lewickiej i Vademecum Konserwatora Zabytków.

Arkady Kubickiego – miejsce obrad 2.części
Walnego Zgromadzenia
PKN ICOMOS 5 marca 2010.
Miejsce szczególnie nastrojowe.
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Na zdjęciach:
(u góry) Nagroda dla prof. J.Tajchmana (wręcza prezes - prof.B.Szmygin),
i dla prof.M.Arszyńskiego (wręcza Generalny Konserwator Zabytków T.Merta);
(u dołu) Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda wręcza nagrody za prace dyplomowe
laureatom w Konkursie i. Jana Zachwatowicza.
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Dyrektor KOBiDZ-u, dr Marcin Gawlicki, przekazuje prof. Michaelowi Petzetowi I tom polskiego “Dehio”

.
“Hall of fame” od lewej M. Arszyński, J. Tajchman, A. Wajda, K. Zachwatowicz-Wajda, M.Petzet

Arkady Kubickiego – odkrycie i adaptacja zabytku; służy społeczeństwu
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Na codzień z ICOMOS
W

swoim sprawozdaniu z prac PKN
ICOMOS w 2009 r. prezes, prof.Bogusław
Szmygin, słowa podziękowania przekazał dr
Katarzynie Pałubskiej, szefowej biura, na
codzień współpracującej z Prezydium i
wszystkimi członkami Komitetu. Dzięki jej
sprawności działania i kompetencji mogliśmy
zrealizować wiele inicjatyw podjętych w
ostatnich latach. Na początku 2010
r.
Katarzyna Pałubska obroniła z wyróżnieniem
rozprawą
doktorską
pt.
„Tereny
dziewiętnastowiecznej Twierdzy Warszawa
jako elementy struktury rekreacyjnej miasta”
realizowaną pod kierunkiem prof. Andrzeja
Tomaszewskiego w Zakładzie Konserwacji
Zabytków WAPW. Recenzentami pracy byli dr
hab. inż. arch. Piotr Molski – Wydz. Arch.
Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. arch.,
prof. nzw. PK, Zbigniew Myczkowski – Wydz.
Arch. Politechniki Krakowskiej.
W latach 1998–2003 Katarzyna Pałubska
ukończyła magisterskie studia dzienne w
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, na Wydziale Ogrodnictwa i
Architektury Krajobrazu, kierunek Architektura
Krajobrazu, pracą dyplomową pt. „Historia i
adaptacja fortów pierścienia wewnętrznego
Twierdzy
Warszawa”
wykonaną
pod
kierunkiem dr inż. Anny Majdeckiej –
Strzeżek. W latach 2003 -2008 kontynuowała
pracę na doktoranckich studiach dziennych w
Zakładzie Konserwacji Zabytków.

Katarzyna Pałubska

W tym czasie zredagowała książkę
finansowana przez Urząd m.st. Warszawy pt.
„Zespół XIX-wiecznych fortyfikacji Twierdzy
Warszawa”. Jest też autorką merytoryczną
strony
internetowej
promującej
ideę
utworzenia parku kulturowego zespołu XIXwiecznych fortyfikacji Twierdzy Warszawa,
www.twierdzawarszawa.pl i interenetowej
strony
PKN
ICOMOSwww.icomospoland.org. Od 2009 r. jest członkiem PKN
ICOMOS.

KOMISJE PKN ICOMOS w 2009 r.
Komisja Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS
SPRAWOZDANIE Z PRAC W ROKU 2009

P

race Komisji Miast w roku 2009 koncentrowały się wokół zagadnień poruszanych na forum
międzynarodowym, głównie w Komitecie Naukowym Miast Historycznych i Wsi, w którego pracach
Polska od lat uczestniczy. Tematem głównym prac w roku 2009 była dyskusja wokół nowego
dokumentu dotyczącego ochrony miast historycznych, który odpowiadałby współczesnym
wyzwaniom globalnym stojącym przed miastami. Po z górą trzech dekadach od uchwalenia Karty
Ochrony Miast Historycznych Toledo-Waszyngton wraz z dynamicznym wzrostem populacji miast
na świecie miasta historyczne stanęły wraz z dynamicznym wzrostem populacji miast na świecie
miasta historyczne stanęły przed nieistniejącymi wcześniej zagrożeniami. W tym czasie także teoria
i praktyka ochrony miast zmieniły się znacząco. Członkowie Międzynarodowego Komitetu
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Naukowego Miast Historycznych i Wsi CIVVIH ICOMOS uznali zatem potrzebę zredagowania
nowego dokumentu, który powinien odnieść się do zjawisk mających bezpośredni wpływ na utrat
wartości dziedzictwa miast oraz różnorodnych komponentów historycznej struktury przestrzennej.
Przypomnę, są to takie zjawiska jak: presja urbanizacji, napięcia pomiędzy rozwojem lokalnym a
globalnym, niezrównoważony rozwój miast ignorujący potrzebę ładu przestrzennego oraz
harmonizacji wyrazu współczesnej architektury w środowisku historycznym (istota
urban heritage conservation), zjawisko turyzmu – niezrównoważonej turystyki, degradacja
środowiska i wyraziste już dziś zmiany klimatyczne.
Dyskusja nad potrzebą nowego dokumentu i nowymi jego działami, rozpoczęła się w
Helsinkach w roku 2008 i była kontynuowana na dorocznej konferencji Komitetu Naukowego Miast
Historycznych w Atenach w dniach 8-9 maja 2009, przyjmując tam wstępnie zredagowaną formułę
Wytycznych do problematyki ochrony i zarządzania miastami historycznymi i historycznymi
obszarami. Podczas spotkania w Atenach Wytyczne były dyskutowane na tle innych dokumentów
UNESCO dotyczących miast i krajobrazu, które poddane zostały analizie pod kątem ich
ponadczasowego przesłania. Referat pt. „Uniwersalizm czy anachronizm Karty Ochrony Miast
Toledo Waszyngton” wygłosiła Danuta Kłosek-Kozłowska. Po szerokiej dyskusji z udziałem
obserwatora UNESCO i kolejnej redakcji nowy dokument przybrał postać „Zasad Ochrony i
Zarządzania Miastami Historycznymi” i będzie ostatecznie uzgodniony na forum Komitetu
Naukowego CIVVIH na dorocznym spotkaniu w La Valetta na Malcie w kwietniu 2010 r. W czerwcu
2009 (21-25 czerwca) odbyła się konferencja naukowa Komitetu Naukowego Miast Historycznych i
Wsi w Narni – Włochy, w rejonie Aquilli (Umbria) zniszczonej przez trzęsienie ziemi, pt „Problemy
zrównoważonego rozwoju małych i średnich miast”, połączona z objazdem odbudowanych miast
oraz dyskusją z ich samorządami. Konferencji towarzyszył walny zjazd Członków, wybory
Prezydenta i Prezydium (Biura) Komitetu Naukowego CIVVIH. Prezydentem CIVVIH wybrany
został ponownie dr Ray Bondin; w skład 8. osobowego, międzynarodowego Prezydium wybrana
została Danuta Kłosek-Kozłowska.
We wrześniu 2009 przewodnicząca Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS - D.
Kłosek-Kozłowska została poproszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
uwagi w sprawie Wstępnego studium technicznych i prawnych aspektów związanych z potrzebą
ustanowienia standardu (Rekomendacji) dotyczącego konserwacji historycznego krajobrazu
miejskiego (HUL) oraz przygotowanie stanowiska w tej sprawie na 35 sesję Konferencji Generalnej
UNESCO.W listopadzie 2009 r. Komisja Miast PKN ICOMOS została zaproszona do
współorganizowania międzynarodowej konferencji nt. turystyki w miastach historycznych.
Konferencja pt. Jakość życia w centrach miast historycznych. Warunki dla mieszkańców, warunki
dla turystyki odbędzie się we Florencji w dniach 12-14 listopada 2010. Jej przesłanie, program
ramowy, kalendarium i warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: www.flo10.byd.pl
oraz PKN ICOMOS. Planujemy, że jedną z trzech sesji tematycznych konferencji Flo10 wypełnią
referaty członków Komisji Miast.
Problematyka międzynarodowa dotycząca miast historycznych oraz tematyka konferencji
florenckiej zostały omówione 20 lutego 2010 r. na zebraniu Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast w
Warszawie. W początkach listopada wielu członków Komisji Miast uczestniczyło w inauguracyjnym
spotkaniu Komisji Architektury XX wieku, która z naszej inicjatywy podjęła się opracowania
wspólnych dla miast kryteriów tworzenia Listy dóbr kultury współczesnej (uwzględniającej obiekty i
obszary), która stanowi niezbędny element Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miast wymagany ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym. Kryteria będą
dyskutowane na jednym z najbliższych spotkań obu Komisji.
Zrównoważona turystyka w miastach historycznych będzie problemem wiodącym w pracach
Komisji Miast w roku 2010. Stąd kolejne nasze spotkanie jeszcze przed wakacjami zostanie
zorganizowane w Bydgoszczy i obok spraw związanych z programem konferencji FLO10 i
tematyką referatów poświęcone będzie prezentacji bydgoskiego programu rozwoju turystyki
wykorzystującego walory dziedzictwa i krajobraz rzeki. Wszystkich Członków PKN ICOMOS
zainteresowanych pracami Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast serdecznie zapraszam.
Prof. nzw. dr hab. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska
Przewodnicząca Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast
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Międzynarodowy Komitet Krajobrazu Kulturowego ICOMOS –
IFLA ■ Japonia, 31.08 – 6.09. 2009
Przedstawiciele 14 krajów wzięli udział

w ważnym posiedzeniu Komitetu Krajobrazu Kulturowego
ICOMOS-IFLA zorganizowanym przez Krajowy Komitet Japonii w 2009 r. W trakcie obrad omówiono
sprawozdanie z działań, wybrano nowych członków i przyjęto poprawki do statutu. Dotychczasowe
członkinie Mette Egen (Norwegia) i Barbara Werner(Polska), po 10 latach pracy w Komitecie, zostały
przez aklamację członkiniami Grupy Doradców. Dr Andrzej Michałowski otrzymał natomiast godność
Członka Honorowego.
Istotnym punktem programu była dyskusja nad projektem nowej Karty Parków (Parks
Charter), przygotowywanej prze Eevę Ruoff ze Szwajcarii. Dotychczasowa Karta Florencka, przyjęta
w 1981 r., okazuje się coraz mniej aktualna. Na jej podstawie nie da się chronić parków XIX i XX w.
Dyskutowano także nad założeniami Karty Globalnego Krajobrazu. Komitet postanowił kontynuować
trzyletni program prac przewidujący następujące tematy:
 2009 r.- zmiany klimatyczne
 2010 r. – zmiany technologiczne
 2011 r. – zmiany socjalne
Komisja Ogrodów Historycznych i Krajobrazu PKN ICOMOS przedstawiła propozycję
zorganizowania w 2011 r., w Polsce i na Ukrainie, konferencji pt. Krajobraz kulturowy Europy
Środkowo-wschodniej uwarunkowania socjalne. Historia, współczesność, przeszłość.
Następne spotkanie Komitetu, w 2010 r. planowane jest w dn.14-16 września w Istambule.
Interesującą częścią obrad Komitetu była możliwość zwiedzania najważniejszych zabytków
krajobrazowych i ogrodowych Japonii. Tradycja sztuki komponowania ogrodów w Japonii sięga
wczesnego średniowiecza i gospodarze pokazali uczestnikom spotkania najciekawsze ich przykłady z
różnych okresów. A więc International House of Japan, góra święta Fuji i świątynie shinto, w KyotoKatsura Imperial Villa, Shugakuin Imperial Villa, Tenryû-Ji (Świątynia Niebiańskiego Smoka) i RyộanJi (Świątynia Spokojnego Smoka), w końcu słynny zespól zamków Ninomaru, wzniesiony przez
shoguna Tokugawa Ieyasu w początkach XVII w. i rozbudowywany przez jego następców.
Barbara Werner
Przewodnicząca Komisji Ogrodów Historycznych
i Krajobrazu PKN ICOMOS

ODESZLI
Aleksandra Żarynowa

Urodzona 25 lutego 1916 r. w Warszawie, Aleksandra Jankowska, pochodziła z ziemiańskiej i
zarazem warszawskiej rodziny. Maturę zdała w szkole Cecylii Plater-Zyberk, następnie studiowała
prawo na Uniwersytecie Warszawskim (ukończyła je po wojnie na UMK w Toruniu), była aktywną
działaczką Katolickiej Młodzieży Narodowej, a w 1939 r. została absolwentką Instytutu Francuskiego
na Sorbonie. Wyszła za mąż za Stanisława Żaryna(1913-1964), architekta i konserwatora, po wojnie
projektanta odbudowy kilkunastu kamienic na Starym Mieście i twórcę Komisji Badań Dawnej
Warszawy. Wypędzeni przez Niemców z Kożuchowa, majątku rodziców w Wielkopolsce, mieszkali w
czasie wojny w majątku rodziców męża w Szeligach, gdzie ukrywała rodzinę Żydów. Została
uhonorowana za to medalem “Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Po 1945 r. Aleksandra Żarynowa
prowadziła przez kilkanaście lat księgarnię “Exlibris” na ul. Pięknej w Warszawie, pracowała także w
ambasadzie Szwajcarii, w ZAIKS-ie, w Muzeum Narodowym i Muzeum m. Bordeaux.
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organizacji licznych konferencji Komitetu.

Aleksandra Żarynowa
Po przedwczesnej śmierci męża zajmowała się
wychowaniem pięciorga dzieci i od lat 70-ych
pracowała w Zarządzie Muzeów i Ochrony
Zabytków Ministerstwa Kultury i Sztuki (w
dziale współpracy z zagranicą) oraz w Polskim
Komitecie Narodowym ICOMOS. Aleksandra
Żarynowa,
jako
współpracownica
prof.
Stanisława Lorentza, była świadkiem czynnie
uczestniczącym w narodzinach ICOMOS-u
w 1965 r., w Warszawie i współpracowała przy

Jej
praca
w
ICOMOS
zaowocowała
dwutomową publikacją pt. Międzynarodowa
Rada Ochrony Zabytków. Zarys działalności
i wybór dokumentów, cz. I Warszawa 1980 i
cz. II Warszawa 1989, obie wydane przez
Ośrodek
Dokumentacji
Zabytków
w
Warszawie. Jest to jedyne opracowanie
przedstawiające historię ICOMOS i przebieg
wszystkich kongresów tej międzynarodowej
organizacji do 1990 r. Aleksandra Żarynowa
zajmowała się też tłumaczeniem na język
francuski prac naukowych z dziedziny historii,
architektury i konserwacji zabytków. W 1996 r.
Walne Zgromadzenie PKN ICOMOS przyznało
jej tytuł Członka Honorowego. Do końca
aktywnie uczestniczyła w pracach ICOMOS.
Zmarła 17 marca 2010 r. w Warszawie. Na
uroczystościach pogrzebowych w kościele św.
Andrzeja Boboli (oo. jezuitów) w Warszawie,
24 marca 2010 r. w imieniu PKN ICOMOS
żegnał zmarłą, Marek Konopka, wiceprezes
PKN ICOMOS, który odczytał tekst pożegnania
przygotowanego przez wieloletniego prezesa
PKN ICOMOS, prof. Krzysztofa Pawłowskiego,
z którym Pani Aleksandra przez wiele lat
współpracowała.

Tekst pożegnania, na pogrzebie Aleksandry Żarynowej, przygotowanego przez
wiceprezesa prof. Krzysztofa Pawłowskiego, w imieniu PKN ICOMOS

Drodzy

Państwo Mario, Joanno, Haniu, Szczepanie i Janie, czterdzieści sześć lat temu, w
kościele św. Aleksandra uczestniczyłem w pogrzebie waszego Ojca, a naszego Nauczyciela i
Kolegi, znakomitego badacza architektury, konserwatora i opiekuna zabytków,
dr Stanisława Żaryna - twórcy Komisji Badań Dawnej Warszawy. Dzisiaj żegnamy waszą
wspaniałą Matkę.
Przypadł mi w udziale zaszczyt zabrania głosu w imieniu Polskiego Komitetu
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Jest to zgodne z kilkakrotnie
potwierdzoną intencją Zmarłej, tym bardziej odczuwam niemożność osobistego
uczestnictwa w dzisiejszej ceremonii. Związały nas wspólne działania na rzecz zabytków na
forum międzynarodowym. Tu właśnie po odbyciu studiów prawniczych znalazła się w
swoim żywiole- tu, pozwalam sobie sądzić, pozyskała swe życiowe spełnienie. Pracując u
boku profesora Stanisława Lorentza aktywnie uczestniczyła w 1965 r. w organizacji
założycielskiego Kongresu ICOMOS odbytego w Warszawie i Krakowie. Potem była
organizatorką wielu międzynarodowych konferencji w Polsce, a wiemy, że w tym czasie nie
było to łatwe. Uczestniczyła też w naszych konserwatorskich spotkaniach za granicą,
zwłaszcza w ukochanej przez Nią Francji, której kulturę tak wysoko ceniła.
Pozwolę sobie przytoczyć fragment listu jaki do niej skierowałem 25 lutego 2006r. z
okazji jubileuszu 90-tych urodzin. „Twoja pełna pasji i kompetencji praca w Ministerstwie a
potem w sekretariacie naukowym naszego Komitetu, rola naszego korespondenta do Nouvelles de
l'ICOMOS pomoc w skompletowaniu dossier dotyczącego wpisania Starego Miasta w Warszawie na
Listę Dziedzictwa Światowego, autorstwo dziejów naszego Komitetu od jego narodzin, u boku
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profesora Stanisława Lorentza i Jana Zachwatowicza, na zawsze związały Twe Imię z naszym
Komitetem i przyczyniły się do pozyskania przez nas międzynarodowego prestiżu. Twe bezpośrednie
osobiste kontakty z wieloma eminentnymi członkami władz ICOMOS stały się ważnym składnikiem
naszych sukcesów. Z wielką satysfakcją miałem zaszczyt przekazać Ci, 10 lat temu, naszą decyzję o
przyznanym Ci członkostwie honorowym naszego Komitetu. List kończyłem zdaniem „Nie
dysponujemy wyższymi dystynkcjami. Mogę więc ponowić tylko słowa najwyższego uznania”.
Śp. Aleksandra Żaryn, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, czynnie nadal
uczestniczyła w życiu naszego Komitetu, a nie mogąc wziąć udziału w ostatnich dwóch
zgromadzeniach generalnych przekazała nam swe pozdrowienia – zawsze gorąco
odwzajemniane. Tak było też 5-go marca, zaledwie przed trzema tygodniami, na naszym
ostatnim zebraniu na Zamku Królewskim.
Dzisiaj po raz ostatni chcemy wyrazić wdzięczność za pełną oddania służbę dla
dobra dziedzictwa polskiej kultury i jego propagowania na świecie.

List prof. Olgierda Czernera, b. prezesa PKN ICOMOS
Szanowni Koledzy,
z wielkim smutkiem zauważyłem nekrolog PKN ICOMOS zamieszczony z powodu
śmierci Śp. Aleksandry Żarynowej. Dołączam się do tych, którzy Ją pamiętają i wspominają, przede
wszystkich starszych Koleżanek i Kolegów. Była Osobą niezwykle sumienną, staranną, koleżeńską,
doskonale zorientowaną we wszystkim co dotyczyło ICOMOS. Znała bardzo wielu członków i w
Polsce i z innych krajów. Pozwalała jej na to znakomita znajomość języka francuskiego i znajomość
dyplomatycznej ogłady. Gdy byłem przez 8 lat prezesem Polskiego Komitetu była mi niezwykle
pomocną, uprzejmą, rozeznaną w międzynarodowych koneksjach, subtelną w sugestiach. Była damą
o jakich wielu młodszych nie zdaje już sobie sprawy. Wielka szkoda, że odeszła. Była świadkiem
spraw i zdarzeń będących trwałą historią polskiego i międzynarodowego ICOMOS. Zawsze bardzo
pielęgnowała pamięć o dorobku Swego męża, warszawskiego konserwatora, Stanisława Żaryna.
Chwała Jej za wszystko! Dziękuję Pani Aleksandro!
Olgierd Czerner, 23 marca 2010 r.
Kondolencje przesłane Rodzinie Aleksandry Żarynowej przez centralę paryską ICOMOS
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Kazimierz Maciej Piechotka
Zmarły, dzień po Walnym Zgromadzeniu PKN ICOMOS, 6 marca 2010 r. Kazimierz Piechotka był
przedstawicielem wspaniałej generacji, której przypadł udział w Powstaniu Warszawskim a następnie
trud odbudowy zniszczonej Stolicy. W powstaniu był członkiem zgrupowania „Radosław” i przeszedł
cały szlak bojowy z Woli przez Stare Miasto, Śródmieście i Czerniaków. Odznaczony został Krzyżem
Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Orderem Polonia Restituta. Po wojnie pracował w Biurze
Odbudowy Stolicy, był autorem projektów odbudowywanych kamienic na ul. Długiej i Podwalu.
Następnie należał do najwybitniejszych architektów projektantów nowych osiedli jak Bielany, a był
także autorem projektów z zakresu budownictwa mieszkaniowego. Ważną dziedziną jego twórczości
były projekty wystaw architektonicznych i muzealnych, m.in. w Muzeum Narodowym, a także dekoracji
ulicznych (w trakcie Festiwalu Młodzieży w 1955 r.). Trzecim niezwykle ważnym odcinkiem jego pracy
były studia i publikacje z dziejów osadnictwa żydowskiego, architektury i sztuki żydowskiej. Wraz z
żoną Marią opublikował syntetyczne studium synagog żydowskich na terenie Rzeczypospolitej. Łączył
więc niezwykle twórczo wiedzę o historii architektury z projektowaniem obiektów współczesnych
odznaczających się, nawet w najtrudniejszym okresie socrealizmu, walorami użytkowymi i
estetycznymi. Kazimierz Piechotka otrzymał Nagrodę m. st. Warszawy, Nagrodę Państwową,
Nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej oraz Nagrodę im. Jana Zachwatowicza (wraz z żoną
Marią) w 2003 r. Był członkiem SARP, SHS i Towarzystwa Urbanistów.

AGORA
RAPORT ’08 (2)
Podstawą dyskusji o ochronie dziedzictwa kulturowego, na jesiennym Kongresie Kultury Polskiej w
2009 r. w Krakowie, było opracowanie przygotowane w 2008 r. przez 5 autorów pod redakcją Jacka
Purchli, przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.
Opracowanie to jest bardzo obszerną i wnikliwą analizą najważniejszych aspektów sytuacji w
głównych dziedzinach związanych z problematykę ochrony zabytków). Jak sygnalizowaliśmy w
poprzednich numerach Biuletynu uważamy za istotne upowszechnienie tego opracowania w
środowisku konserwatorskim, aby mogło być skonfrontowane z najbardziej nim zainteresowanymi
osobami, zajmującymi się ochroną zabytków i stać się podstawą stworzenia, lepszego niż obecny,
systemu ochrony dziedzictwa. Jest to niezbędne, gdyż poprzednia tego rodzaju inicjatywa przygotowane na Kongres Konserwatorów w 2003 r. liczne analizy - nie zostały wykorzystane do
wprowadzenia niezbędnych zmian. Ponieważ jednak opracowanie z 2008 r. zostało opublikowane, i
jest dostępne on-line, w kolejnych numerach Biuletynu’10 przedstawimy i komentujemy jedynie
najważniejsze i najciekawsze fragmenty Raportu, zachęcając równocześnie Czytelników do podjęcia
dyskusji. W ten sposób problemy poruszone w analizie będą przypominane i będą mogły być
konfrontowane z opinią społeczną, czego zabrakło na Kongresie Krakowskim.
Redakcja
przygotowali pod redakcją Jacka Purchli :
Aleksander Böhm • Piotr Dobosz • Paweł
Jaskanis •Jacek Purchla • Bogusław
Szmygin
Raport obejmuje 5 rozdziałów i 3 Aneksy:
1. Założenia wstępne
2. Diagnoza (Transformacja, Przewidywany
rozwój
wydarzeń,
Kryzys
planowania
przestrzennego,
Kryzys
służb
konserwatorskich
(3
podrozdziały),
Niewydolność systemu finansowania, [w/w
komentowane w BI PKN ICOMOS Nr 1/2010,
s.17-22]
Prawne uwarunkowania (10 podrozdziałów)
“RAPORT NA TEMAT FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU
OCHRONY
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO W POLSCE PO ROKU
1989”
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Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony
dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989 (aspekty
prawne) – uwagi polemiczne
Autorzy komentowanej części Raportu, dokonując diagnozy obowiązującego stanu prawnego,
postuluje w pierwszej kolejności stworzenie spójnego systemu odpisów i ulg podatkowych (pkt. 4.6.1.
Raportu). W literaturze już od lat przyjmuje się, że środkami służącymi ochronie dziedzictwa kultury,
są: prawo, finansowanie ochrony, a także kształtowanie społecznej świadomości potrzeby i obowiązku
1
zachowania dziedzictwa kultury dla obecnego i przyszłych pokoleń . Natomiast o potrzebie utworzenia
2
Funduszu Ochrony Zabytków pisał J. Pruszyński już w 1974 r. . Wydaje się jednak, że w dokumencie
o tej randze problem ten wymagał szerszego zaadresowania. Można było chociażby odwołać się do
Rekomendacji UNESCO dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego na poziomie
narodowym (1972), która precyzuje, że system finansowania powinien obejmować ulgi podatkowe
(zarówno związane z wydatkami na określone prace, jak i przysługujące darczyńcom na rzecz
nabywania, restauracji lub utrzymania określonych składników dziedzictwa), dotacje, kredyty (przy
jednoczesnym wprowadzeniu odpowiednich przepisów zapobiegających wzrostowi cen,
wynikającemu ze spekulacji nieruchomościami) lub pożyczki na dogodnych warunkach (utworzenie
funduszy pożyczkowych wspierane przez publiczne i prywatne instytucje kredytowe), które
umożliwiłyby prywatnym właścicielom dokonanie określonych prac. Jednocześnie Rekomendacja z
1972 r. dopuszcza również odszkodowania, jeśli jest to wymagane, dla właścicieli chronionych
obszarów za straty wypływające z realizacji programów ochronnych. Wnioski omawianego Raportu
powtarzają więc znane od dziesięcioleci postulaty, na który ustawodawca pozostaje jednak głuchy.
Wydaje się jednak, że po latach formułowania ogólnych rekomendacji warto byłoby raczej
wypracować szczegółowe propozycje.
Drugi postulat dotyczy konstrukcji form ochrony - pomnika historii oraz parku kulturowego (pkt.
4.6.3. oraz pkt. 4.6.4.). Obecny sposób sformułowania przepisów ustawy nie przyznaje organom
administracji niezbędnych instrumentów prawnych, gwarantujących właściwe zachowanie objętych
tymi formami ochrony obiektów i obszarów. Oczywiście słuszna jest uwaga, aby dla obszarów
uznanych za pomnik historii wprowadzić obowiązek uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, to jednak, nie można się oszukiwać, że nie gwarantuje to jeszcze,
że ów plany rzeczywiście powstaną. Wydaje się również, że problem „niedoregulowania” tych form
ochrony jest od dawna znany, a rozstrzygnięcia wymaga raczej pytanie o to jak powinny one zostać
uzupełnione przez ustawodawcę. Zgodzić się należy przy tym z Autorami Raportu, że zagadnienie
tworzenia przez gminę parków kulturowych wymaga refleksji, a przepisy udoskonalenia. Niemniej
jednak niedopuszczalne są propozycje Raportu, aby wojewódzki konserwator zabytków mógł władczo
wpływać na gminę w zakresie jej decyzji o utworzeniu parku kulturowego. Takie rozwiązania stałyby w
sprzeczności z zasadą samodzielności gminy, wypływającej z istoty decentralizacji zadań publicznych.
Nie można się również nie zgodzić ze stwierdzeniem, że na stan zachowania zasobu
zabytkowego znaczący wpływ ma trwający od kilku lat kryzys planowania przestrzennego. Autorzy
Raportu dostrzegają również, że nie zapewniono odpowiedniej ochrony zabytkom nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytków w projekcie nowelizacji Prawa budowlanego, co wymaga
„zdecydowanego przeciwdziałania ze strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. Jako że
Raport ten pisany był jakiś czas temu, postulat ów zdążyła zweryfikować rzeczywistość. Otóż mamy
obecnie do czynienia z niezwykłą sytuacją. Uchwalona przez Sejm 22 kwietnia 2009 r. nowelizacja
Prawa budowlanego, która zmienia m.in. art. 39 Prawa budowlanego (o który zapewne chodziło w
Raporcie), została przed jej podpisaniem zaskarżona przez Prezydenta do Trybunału
Konstytucyjnego, który póki co sprawy nie rozstrzygnął. Od wyroku Trybunału zależy czy i kiedy
zmiana ta wejdzie w życie. Jednocześnie ten sam przepis [!] zmienia ustawa z dnia 18 marca 2010 r.
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(przekazana do podpisu Prezydenta dnia 22 marca 2010 r.). Mamy więc do czynienia z absolutnie
wyjątkową sytuacją, kiedy na wejście w życie czekają dwie, sprzeczne ze sobą zmiany jednego
przepisu ustawy. Nie wiem tylko czy o takie „zdecydowane przeciwdziałanie” chodziło Autorom
1
2

K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Kraków 2007, s. 273.
J. Pruszyński, Ochrona prawna zabytków nieruchomych, PiP nr 12/1974, s. 83.
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Raportu. Na zakończenie muszę się odnieść do zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady równości
wobec prawa, z tego względu, że wpis do rejestru zabytków może nastąpić tylko na wniosek, gdy
wpisy zabytków nieruchomych można dokonywać również z urzędu. Powołany wzorzec z art. 32 ust. 1
Konstytucji stanowi: Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne. Wywodzona z tego przepisu zasada równości oznacza nakaz jednakowego
traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy ("kategorii"). Wszystkie podmioty
charakteryzujące się w równym stopniu daną cechą istotną (relewantną) powinny być zatem
traktowane równo, a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i
faworyzujących. Jak przyjmuje się w orzecznictwie, stwierdzenie, czy określeni w ten sposób adresaci
kwestionowanego przepisu charakteryzują się w równym stopniu <<cechą istotną>> (<<relewantną>>
), wymaga ustalenia cechy, która spełnia owe kryterium istotności (relewantności). Nie chodzi tu przy
tym o jakąkolwiek cechę podobieństwa pozwalającą na porównanie tych podmiotów, lecz o cechę
istotną (relewantną) z punktu widzenia celu i treści badanej regulacji prawnej (zob. wyrok TK z 4
stycznia 2000 r., sygn. K. 18/99, OTK ZU nr 1/2000, poz. 1; wyrok TK z 4 grudnia 2000 r., sygn. K.
9/00, OTK ZU nr 8/2000, poz. 294). O ile grupa relewantną są właściciele zabytku nieruchomych
określonej kategorii, czy też właściciele zabytków ruchomych, o tyle wątpliwy jest pogląd, że cechą
istotną z punktu widzenia celu i treści mechanizmów ochronnych z ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami jest własność zabytku w ogólności.
Z tego względu trudno podzielić wątpliwość Autorów Raportu. Nie mniej jednak cenne jest
dostrzeżenie w Raporcie kontekstu konstytucyjnego prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego.
Niestety sprawa ta nie znalazła jednak w Raporcie należytego odniesienia, gdy od tego należało
właśnie rozpocząć rozważania dotyczące aspektów prawnych. Dokonując takiej analizy nie sposób
byłoby pominąć art. 5 Konstytucji, w części odnoszącej się do dziedzictwa narodowego (). Wykładni
tego przepisu dokonał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2007 r. (sygn. K 20/07),
w którym stwierdził: „Punktem wyjścia do określenia konstytucyjnych relacji pomiędzy państwem a
obywatelem w tej sferze jest ustalenie zakresu konstytucyjnego pojęcia <<strzeże>>. Czy w ujęciu
ustawodawcy konstytucyjnego pojęcie <<strzeże>> pozwala jedynie na używanie środków prawnych
w postaci zakazów i nakazów, czy też pojęcie <<strzeże>> rozumiane musi być szerzej, jako
możliwość lub obowiązek używania również innych środków, w tym środków materialnych, służących
zachowaniu tego, co składa się na materialny i duchowy dorobek stanowiący dziedzictwo narodowe.
(…) Wykładnia językowa i celowościowa postanowień art. 5 Konstytucji wskazuje, że
ustawodawca konstytucyjny ujmował zarówno pojęcie <<strzeże>>, jak i wymiennie stosowane
pojęcie <<zapewnia>> w sposób szeroki, obejmujący wszelkie formy działania państwa”.
W tym samym wyroku Trybunał stwierdził również ustawodawca powinien poszukiwać
równowagi między prawami i obowiązkami właściciela zabytku, wynikającymi z objęcia jedną z
form ochrony zabytków, w myśl konstytucyjnej zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 w zw. z art. 64
Konstytucji). Przyjmowanie kolejnych zmian ustawy zwiększających kompetencje władcze
administracji konserwatorskiej, bez jednoczesnego zapewnienia sprawnego systemu finansowania,
może budzić wątpliwości, co do konstytucyjności tych przepisów.
W omawianym dokumencie znajduje się zastrzeżenie, że „Treści zawarte w Raportach o
Stanie Kultury odzwierciedlają wyłącznie poglądy ich autorów”. To pozostawia nadzieję, że
Ministerstwo dostrzega znacznie poważniejsze problemy dotyczące aspektów prawnych ochrony
dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, a które nie zostały w ogóle poruszone w Raporcie.
Jedna rzecz to „łatanie” dziur obowiązującej ustawy, a druga, to wskazanie drogi rozwoju prawnej
ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Aktywność państwa nie może się ograniczać jedynie do
funkcji nadzorczych (a więc nakładania zakazów i nakazów) - model systemu ochronnego,
odpowiadający wymogom międzynarodowym i konstytucyjnym, powinien polegać przede wszystkim
na pobudzaniu społeczeństwa do dbałości o relikty przeszłości, a także tworzeniu
odpowiednich warunków dla działań ochronnych, zarówno właścicieli, jak i organizacji
pozarządowych. Nie chodzi więc jedynie o przyznawanie administracji kolejnych kompetencji
władczych. Takiego wyraźnego głosu brakowało w Raporcie. Z tego względu, w mojej ocenie, nadal
otwarta pozostaje kwestia diagnozy obowiązujących podstaw normatywnych ochrony dziedzictwa
kulturowego w Polsce.
dr Katarzyna Zalasińska
(Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW)
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LAUREACI NAGRODY IM. JANA ZACHWATOWICZA - ICH IDEE I
PRACE

„Na
gruzach
Warszawy,
po
wyzwoleniu, ta idea (odbudowy
Starego Miasta) stała się wspólną
myślą
całego
środowiska
warszawskiego – i ludzi organizujących
odbudowę, i wracających do miasta”.
Jan Zachwatowicz

.
MICHAEL PETZET

International Principles of Preservation
Hendrik Basler Verlag Berlin
ICOMOS 2009

Najnowsza

praca trzykrotnego prezesa ICOMOS, Michaela Petzeta, i laureatem nagrody im. Jana
Zachatowicza, jest zwięzłym podsumowaniem sytuacji w zakresie teorii ochrony zabytków i
konserwatorstwa. W Aneksie autor przedstawia najważniejsze międzynarodowe regulacje prawne od
Aten(1931) do Karty Szlaków Kulturowych (2008). W tym zakresie jesteśmy więc niemal “na czas”
przygotowując Vademecum Konserwatora Zabytków. Studium wyprzedzające Aneks, składające się z
10 rozdziałów, w których Autor przedstawia własny stosunek do zasad konserwatorskich. Podejmuje
też kwestię ostatnio najmodniejszą, a mianowicie zarządzania ochroną zabytków, choć nie ukrywa
sceptycyzmu w tej sprawie. M. Petztet jest autorem 30 prac z zakresu teorii konserwacji zabytków i
jego głos w tym obszarze ma swoją wagę. Toteż percepcja “Principles...” powinna być lekturą “szkolną”
konserwatorów zabytków. Praca wydana przez niemiecki ICOMOS opublikowana została tylko w
języku angielskim. (mhk)
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JAN TAJCHMAN

MARIAN ARSZYŃSKI

Idea, pamięć, troska.

Wystawa Jubileuszowa
22.05-04.06.2009
Galeria Fundacji “Tumult”

Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na
rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX w.
Muzeum Zamkowe w Malborku 2007

Katalog prac Jana Tajchmana dobrze
ukazuje charakter jego
dokonań.
Głównie projekty konserwatorskich
prac w kościołach, kamienicach
mieszczańskich, ale także adaptacje
wnętrz dla celów współczesnych. Z
kolei zestaw publikacji zwraca uwagę
na
dorobek
terminologiczny
i
teoretyczny Autora. W pierwszym
zakresie
prawdziwie
pionierski.
Katalog pięknie wydany pozwala
zorientować się, w jakim zakresie i jak
możemy “czerpać” z Jana Tajchmana.
Jest nawet jedna fraszka – ku
przestrodze.

Muzeum malborskie obdarowało nas prawdziwą perła,
a
mianowicie
znakomitym
esejem
Mariana
Arszyńskiego przedstawiającego genezę idei ochrony
zabytków od czasów mitycznych (autor sięga do
kamieni upamiętniających przejście Izraela przez
Jordan) aż do pierwszej połowy XX w. Po
prześledzeniu
kultury
śródziemnomorskiej,
średniowiecza i renesansu Autor omawia narodziny
koncepcji nowożytnej ochrony zabytkow w Austrii,
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoch w XVIII i
XIX. Swoim wywodem autor dociera do pierwszej
międzynarodowej koncepcji ochrony zabytków i
konserwacji, do dziś zastanawiającej nowoczesnym
ujęciem - Karty Ateńskiej (1931). Jest zrozumiałe, że
mamy więc do czynienia głównie z tradycyjnymi
koncepcjami konserwacji i restauracji i główną osią
sporu między “purystami”
Viollet le Duc’a i
antyrestauratorami Ruskina. Proces powstawania idei
zachowania pamięci i troski o materialne ich symbole
przedstawia niemal każda książka o zabytkach, jednak
nikt dotąd nie ukazał go tak wszechstronnie, wnikliwie i
tak pięknym językiem jak Marian Arszyński. Swoje
wywody wspiera przy tym wielką liczbą efektownych
przykładów. Lektura obowiązkowa. (mk)
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Zaułek Poezji
Na Zachwatowicza
kamieniu …

Fraszki Jana Tajchmana

Flagi do góry! Zapalcie znicz!
Tu leży Zachwatowicz
Co wbrew plugawej hołocie
Zabytków zbudował krocie.

Marzenia architekta

Że w życiu był nieuchwytny
Ma dziś nagrobek zaszczytny.
Zwól służbę pełnić mu Panie
W niebieskim już Barbakanie.

Marzył, aby jego dzieło przetrwało
bez zniszczenia
Projektując przebudowę zapomniał,
Że poprzednik miał takie same
pragnienia

Siódme przykazanie
Tu leży Biegański
Pod BOSem grób na ugorze
To Piotruś - pożal się Boże.
Tam trupek czarny jak smoła,
Kaczorków* sześć dookoła.
* Rodzina kaczorków:
Zachwatowicze,Biegańscy,
Kieszkowscy i in.

Na Tajchmana
Od wieczora aż do rana
czytałem fraszki Tajchmana
bowiem fraszki tajchmanowe
to poezja co się zowie
a do tego nie bez racji
zna się chłop na konserwacji
i dlatego tak go boli
radosna twórczość głupoli
więc im daje dobre rady
jak wyjść z tej degrengolady
lecz na jego święte słowa
każdy głupol głowę chowa
i gestem Kozakiewicza
konserwacji szlak wytycza
albo płodzi definicje
co inni mają za nic je
lecz się nie martw drogi Jasiu
i tak staniesz na Parnasie
tam będzie Ci wianowana
nagroda WIELKIEGO JANA
A. Tomaszewski
P.S.(To wersja z Arkad,
wersja pierwotna to obrona
doktoratu Uli Schaffa,
gdzie ostatni dwuwiersz brzmiał:
„tam do serca cię przytuli
twój uczeń pan doktor Uli”)
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Był remont w zabytkowym kościele,
Lecz po nim zabytków zostało niewiele.

Dekoracja okolicznościowa
Nawet najlepsza dekoracja w zabytkowej
nawie
Powinna być usunięta po pierwszej oktawie

„Twórca” w świątyni
Gdy do powiedzenia nie ma wiele
Mnoży znak krzyża w kościele

O przetargu
Niefachowość i niewiedza
W przetargu cię wyprzedza

*
Według Mariana Arszyńskiego
"Tu leży Jan Tajchman,
uszanuj więc ciszę,
bo jak się obudzi,
to fraszkę napisze"
N.N.(zbiorowa)
Na końcu 2.ej części Walnego
Zgromadzenia doszło do …żartów.
Zaczął A. Tomaszewski cytując
wiersz o Laureacie. Drugi Laureat
dołożył fraszkę. O dawnych
fraszkach
przypomniała
K.
Zachwatowicz. I tak weszliśmy …w
Zaułek Poezji.

▓

KSIĄŻKI
BOOKS
LIVRES
PUBLIKACJE
WYDAWNICTWA

LIBRI
PERIODYKI

КНИГИ

▓

MODERNIZM W
EUROPIE ■
MODERNIZM W
GDYNI

Architektura lat
międzywojennych i
jej ochrona
Urząd Miasta Gdyni 2009

Do

niedawna modernizm wydawał się mieć niewiele wspólnego z tradycyjną ochroną zabytków.
Dzisiaj publikacja znakomitej sesji z 2007 r.poświęconej dwóm problemom: wartościom tej architektury
i kwesiom jej ochrony wydaje się być niezwykle aktualna. Czas bowiem najwyższy, aby stała się
obiektem zainteresowań słuzby ochrony zabytków nie tylko okazjonalnie, lecz systemowo. Miejsce
konferencji - Gdynia i jej animator Robert Hirsch to połącznie całkowicie zrozumiałe, a patronat PKN
ICOMOS i DOCOMOMO jak najbardziej oczywisty. Uczestnicy sesji poświęcili części pierwszej
dotyczącej przedmiotu badań i ochrony 21 referatów, części drugiej - czyli ochronie zarówno
metodom jak i przykładom realizacji - 13. Książka wydana pod patronatem prezydenta Gdyni ma
szansę stać się podstawowym podręcznikiem i punktem odniesienia dla wszystkich, których
modernistyczna architektura jest wartością bezdyskusyjną. Że tak nie jest, świadczy próba zburzenia
serii przystanków kolejowych na linii otwockiej w Warszawie, będących przykładem znakomitej i
funkcjonalnej architektury tego okresu. Jak zwykle początki nieszczęścia wiążą się z niewiedzą.
Książka o moderniźmie winna więc znaleźć “potomstwo”, w postaci popularnej i efektownej publikacji,
która dotrze do tych, którzy właśnie myślą o “unowocześnieniu” architektury sprzed II wojny
światowej.

LESZEK KAJZER

DWORY
W POLSCE
Od średniowiecza do
współczesności
Wydawnictwo DIG
Warszawa 2010

Autor

“Dworów w Polsce” jest profesorem archeologii zajmującym się od wielu lat tzw. okresami
historycznymi. Razem z Janem Salmem opublikował monumentalne dzieło syntetyczne poświęcone
zamkom polskim i od wielu lat badał metodami archeologicznymi późnośredniowieczne i nowoczesne
siedziby szlacheckie (m.in. relikty dworu Mikołaja Reya). O dworach istnieje spora literatura, a kielecka
sesja pozostawiła już wiele opracowań tematyki dworskiej. Tym razem Leszek Kajzer postanowił
przedstawić problematykę dworu w postaci syntezy od średniowiecza aż do współczesności. Od
zawsze interesowała go geneza dworu, tym razem dotarł aż do XX stulecia, gdyż dwór jest przecież ja
charakterystycznym elementem krajobrazu polskiego i elementem tradycji trwale odnawianej. I choć
kultura dworu i tradycje ziemiańskie zostały przerwane w 1945 r., to i dzisiaj, w III RP koncepcja
mieszkania w dworze jest nadal żywa, choć realizacja niekiedy karykaturalna. Książka Kajzera jest w
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zasadzie syntezą - podręcznikiem. Na końcu przedstawia obszerną imponującą bibliografię tematu, c,
a koncepcje rozwoju architektury dworu prezentowane przez autora są udokumentowane i wydają
się interesujące. Jak niewiele prac naukowych z tej tematyki czyta się “Dwory w Polsce” doskonale,
choć wydaje sie, że autor nie ogarnął całej bazy źródłowej i kilka wątków, a i ważnych przykładów
pominął. Miejmy nadzieję, że przyjdę następne poszerzone i uzupełnione wydania.(mhk)

Leksykon
prawa ochrony
Zabytków
100 podstawowych pojęć
Pod red. Kamila Zeidlera

Wyd. C.H. Beck
Warszawa 2010

Leksykon pod redakcją Kamila Zeidlera to pierwsza i jakże potrzebne kompendium pojęć i haseł
dotyczących ochrony zabytków i jej aspektów prawnych. Ostatnia taka praca to skromna publikacja
nieodżałowanego Mieczysława Kurzatkowskiego z 1989 r., a więc jeszcze z czasów przed zmianą
ustrojową.(Miałem przyjemność konsultować tamten słownik i wprowadzić hasła dotyczące ochrony
krajobrazu kulturowego; dzisiaj trudno sobie wyobrazić, aby mogły się nie znaleźć.) !00 haseł
Leksykonu będzie na pewno obowiązkową lekturą na biurku każdego, kto zajmuje sie dziedziną
konserwatorską. Zaletą opracowania jest spora liczba autorów (najwięcej opracowała K. Zalasińskatylko 17), co pozwala dostrzec jak znaczna jest rozmaitość języka i percepcji pojęć z tej dziedziny.
Zaletą jest także nie dążenie do definicji słownikowych. Tak więc hasło zabytek ma niemal charakter
małego eseju. Wobec narastającego bogactwa literatury prawniczej dotyczącej ochrony zabytków
Leksykon będzie znakomitym przewodnikiem po temacie dla nie-prawników pracujących w branży.
Lektura publikacji nasuwa wrażenie, że dla autorów teksty sprzed 1990 r. mają charakter
prehistoryczny, co można zrozumieć ze względu na wiek wielu autorów, i co w sprawach prawnych
ma spore uzasadnienie, gdyż przez 20 lat stworzono nowe prawne podstawy, aktualnie istotne i do
wykorzystania. Jednak w wielu pojęciach dotyczących koncepcji konserwatorskich (niżej podpisany
np. przedstawił wiele lat temu pierwszy “definicyjny” tekst dotyczący rezerwatów archeologicznych,
pominięty w bibliografii) nie tyle prawo, co historiografia tematu ma swoje znaczenie. Z drobiazgów to
literówki w nazwiskach (Gaczoł, Pustuła) Niemniej należy gratulować redaktorowi pomysłu i realizacji.
(mhk)

Ochrona Zabytków
Nr4

2008

Wydawca KOBiDZ

Ostatni,

czwarty zeszyt kwartalnika “Ochrona Zabytków” z ...2008 r. przynosi porcję informacji o
konferencjach, które odbyły się w drugiej(!) połowie 2009 r. Zwracałem już na to uwagę, że taka
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praktyka, całkowicie łamiąca zasady edytorstwa, powinna byc zaniechana przez połączenie kilku
zeszytów i zakończenie rozbieżności między datami omawianych wydarzeń i wcześniejszą datą
periodyku. “Ochrona” jako główne czasopismo ochrony zabytków, ze wspaniałymi tradycjami, nie
może kontynuować takiego dzialania, w wyniku którego informacja o tragicznej śmierci Generalnego
Konserwatora Zabytków w 2010 r. ukaże się w roczniku z datą 2009. Informacje o konferencjach są w
tym numerze napisane niestety bez należytej staranności. Autorka omawiająca konferencję w
Ciechanowcu wymienia np. wszystkie instytucje organizujące tę ważną sesję na równi,i nie wynika z
tego, że głównym jej organizatorem był PKN ICOMOS, inicjator i odpowiedzialny za koncepcję
merytoryczną. Autorka w końcu notatki wspomina o postulacie opracowania Karty Ochrony
Zabytków(jakich?), nie wspomina natomiast w ogóle o przyjętym w Ciechanowcu dokumencie “Zasady
ochrony ruin historycznych”, opublikowanym już w 5 nr Biuletynu PKN ICOMOS, w grudniu 2009 r.
Poza tym “Ochrona” prezentuje kilka tekstów ważnych dla problematyki ochrony zabytków przemysłu
(Waldemar Affelt) i osiedli mieszkaniowych z przemysłem związanych (Agnieszka Olczyk), a z zakresu
teorii artykuł Bogumiły Rouby “Autentyczność i integralność zabytków”, przedstawiający ważne, choć
- jak się wydaje- warte dyskusji stanowisko autorki w ciągle żywym sporze o zasadach postępowania z
obiektami zabytkowymi. Dobrą ilustracją do tego tekstu może byc ostatnia wiadomość z Pragi, gdzie
w trakcie prac konserwatorskich przy moście Karola kilkaset(!) autentycznych bloków
średniowiecznych zastąpiono “nowymi” ze sztucznego(!) tworzywa, a stare...przemielono! O tempora,
o mores! (mhk)

NOUVELLES

ICOMOS

NEWS

(19th of January 2010)
ICOMOS DOCUMENTATION CENTRE NEWS
New publication on the ICOMOS website / Nouvelle publication en ligne sur le site de l’ICOMOS:
Proceedings of the International Seminar “Los jardines históricos: aproximación multidisciplinaria”, Buenos Aires, Argentina (1720 de octubre de 2001).
See:http://www.international.icomos.org/publications/jardines_historicos_buenos_aires_2001/index.html
ICOMOS Bibliographic Database online, updated / Base de données bibliographique en ligne, mise à jour:
http://databases.unesco.org/icomos
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
to subscribe send an e-mail message (in “text” and not “html” format) to majordomo@icomos.org with “subscribe doc-centre” as
the only line in the message body. To unsubscribe do the same but with "unsubscribe doc-centre" in the message body. To update your email address unsubscribe the old one and subscribe the new one./ Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en
format « texte brut » et pas « html ») à
majordomo@icomos.org avec la phrase « subscribe doc-centre » dans le corps du message. Pour vous désabonner faites de
même mais en incluant « unsubscribe doc-centre » dans le corps du message. Pour mettre à jour votre adresse e-mail
désabonnez l’ancienne adresse et réabonnez vous avec la nouvelle.

UNESCO calls for ban on trade in Haitian artefacts to prevent pillaging of the country’s cultural heritage
UNESCO is launching a campaign to protect Haiti’s moveable heritage, notably art collections in the country’s
damaged museums, galleries and churches, from pillaging.
The Director-General of the Organization, Irina Bokova, on Wednesday wrote to the Secretary-General of the United
Nations, Ban Ki-moon, asking for his support in preventing the dispersion of Haiti’s cultural heritage.
“I would be most grateful,” she wrote, “if you would request Mr John Holmes, your Special Envoy for Haiti and UnderSecretary-General for Humanitarian affairs, as well as the relevant authorities in charge of the overall coordination of UN
humanitarian support in Port-au-Prince – the UN Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) and the Department of Peace
Keeping Operations (DPKO) – to ensure, as far as possible, the immediate security of the sites containing these artefacts.”
Ms Bokova further asked Mr Ban to consider recommending that the Security Council adopt a resolution instituting a
temporary ban on the trade or transfer of Haitian cultural property. The Director-General also suggested that institutions
such as Interpol, the World Customs Organization (WCO) and others assist in the implementation of such a ban.
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The Director-General is also seeking to mobilize the support of the whole international community and of art market and
museum professionals in enforcing the ban. “It is particularly important,” she urged in her letter, “to verify the origin of
cultural property that might be imported, exported and/or offered for sale, especially on the Internet.”
Referring to UNESCO’s previous experiences in Afghanistan and Iraq, the Director-General said she intended to draw on
national and international experts to orient and coordinate the assistance required to protect Haiti’s cultural heritage. “This
heritage,” she insisted “is an invaluable source of identity and pride for the people on the island and will be essential to the
success of their national reconstruction.”
It is important to prevent treasure hunters from rifling through the rubble of the numerous cultural landmarks that collapsed
in the earthquake. Among them are the former Presidential Palace and Cathedral of Port-au-Prince, along with many
edifices in Jacmel, the 17th century French colonial town Haiti planned to propose for inscription on UNESCO’s World
Heritage List.
The one property already inscribed on the List – the National History Park - Citadel, Sans Souci, Ramiers - with its royal
palace and large fortress appears to have been spared by the quake. As were the country’s main museums and archives.
UNESCO has already helped salvage the exceptionally rich historical archives of George Corvington, the historian of Haiti.
It is also contributing to attempts to rescue whatever panels or significant fragments remain of the remarkable painted
murals that decorated the Episcopal Cathedral of the Holy Trinity in Port-au-Prince. 29-01-2010
Circ n° ADCOM 04 / 2010
Subject : 18 April – International Day for Monuments and Sites
Theme 2010 : The Heritage of Agriculture
Dear ICOMOS National and International Scientific Committees,
The 18th April is approaching fast ! Attached please find an introductory text to the theme “The Heritage of Agriculture “ and call
for participation for the 18 April 2010 - The International Day for Monuments and Sites. The text is attached in English and
Spanish, the French version will follow shortly. Please circulate it to your membership.
We look forward to receiving information from you Committee on the activities that may be organised in your country to
celebrate this special day – so that we can add it to our special 18 April 2010 event calendar.
With best regards,
ICOMOS International Secretariat

Gaia JUNGEBLODT
Director
ICOMOS
International Council on Monuments and Sites
ICOMOS e-news /Nouvelles électroniques de l'ICOMOS: to subscribe send an e-mail message (in “text” and not “html”
format) to majordomo@icomos.org with “subscribe doc-centre” as the only line in the message body. To unsubscribe do the
same but with "unsubscribe doc-centre" in the message body/ Pour vous abonner, veuillez envoyer un email (en format « texte
brut » et pas « html ») à majordomo@icomos.org avec la phrase « subscribe doc-centre » dans le corps du message. Pour
vous désabonner faites de même mais en incluant « unsubscribe doc-centre » dans le corps du message.
THE AIMS AND TOPICS OF THE CONFERENCE:
The conference THE LIFE QUALITY IN CITY CENTRES - CONDITIONS FOR RESIDENCE AND TOURISM is planned as the
event which ought to reach conclusions from scientific theory and research to practical implementation such as urban plans and
strategies for towns and historic centres.
The aims of the conference are focused on various problems of life conditions (both present and planned) in big and mediumsized cities with attractive historical sites. The contemporary life in these cities is particularly hindered by numerous impediments
and impacts of overlapping functions which are indispensable to satisfy the residents' needs, effective tourists stays, other tasks
and objectives to be carried out by different urban services and transport. At the same time, however, it is necessary to preserve
and protect rich historical substance of the city, its artifacts and spiritual values, create specific atmosphere of the place as well
as its contemporary character with individualized spatial features.
The modern transformation of so called “creative cities” in the 21st century requires care for present and future standards of
living, including leisure time, interpersonal communication, in an absolute accordance with the spatial composition of the urban
landscape (“urba-scape”), with the strong determination of the city image. Reconciling and harmonizing the contemporary
functions of the city centres with the heritage of arts and architecture must take into account the sustainability of the city
development, including advanced technologies which would guarantee positive changes in the future within the world's
ecological balance, required standards, friendly living environment.
The conference provides an opportunity for interesting presentations and discussion of urban problems connected with cultural
anthropology, sociology, health and environmental issues, spatial planning and technology, historical and aesthetic aspects,
including plans and implementation concerning urban life transformation (transport, access to services, recreation and other
spheres of life).
The broad scope of the conference offers a possibility of presenting research findings, analyses, diagnoses and evaluations of
the situation, and above all undertaken actions and activities. It gives opportunity to arrive at the reasonable and valid
conclusions, conceptual results, feasible to be implemented in the urban economy and capable of shaping the broader
philosophy of sustainable development.
Aside from the introduction to the problems during the conference first plenary session, the content of the speeches will be
presented in successive selected sessions. During these meetings professionals of various disciplines: town planning,
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conservation of monuments, sociology, transport and many other specialists, as well as practitioners representatives of the
cities, will present solutions to urban life, discuss the problems and come to conclusions.

SPECIFIC SUBJECTS - 3 sessions:
Session 1. TOURISM IMPACT ON EVERYDAY LIFE
Session 2. CREATING CONDITIONS FOR EFFECTIVE TOURISM IN THE HISTORICAL CITY CENTERS
Session 3. RELATIONSHIP BETWEEN URBAN, ARCHITECTURAL AND CONSERVATION DETERMINANTS

Language of the conference – English








PRELIMINARY
TIMETABLE:
- Arrival of Conference Participants in Florence (Viva
Hotels and other accommodation); registration,
12 November, 2010
- Registration of Participants,
- morning – Opening Session in Auditorium al Duomo
- lunch, sightseeing tour in Florence;
- afternoon – Sessions 1, 2;
- evening – free
13 November, 2010
- Morning - visit to a museum in Florence;
- afternoon – Session 3.
- Closing Session: summary of 3 sessions; conclusions;
- Farewell Dinner (in a typical Tuscany restaurant)
14 November, 2010
- Optional organization of a post-conference professional
trip to one of the towns in Tuscany (Siena, San Gimignano, Pisa)
-Participants’ departure.
11 November, 2010

More information on the FLO10 conference, its programme, fees,
registration procedure and paper submission guidelines will be presented on
web pages www.flo10.byd.pl and www.fondazione-delbianco.org

D E A D L I N E S:

30. March 2010.
31. May 2010.
30. June 2010.
30. Sept. 2010.

-

Declaration of Interest; intention of the paper presentation
Registration Form
Submission of abstracts
Full papers and payment (fee and hotels);

30. June 2011

- Publication of papers and conference conclusions by organizers.
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