
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PKN ICOMOS W KADENCJI 2017-2021   

CELE I ZADANIA PKN ICOMOS 

W ramach działalności statutowej Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i 

Miejsc Historycznych (PKN ICOMOS) realizuje główne cele i zadania Rady Międzynarodowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem specyfiki historycznej i artystycznej ochrony dziedzictwa kulturowego w 

Polsce. 

 Do głównych zadań ICOMOS należy: 

▪ rozpowszechnianie metod ochrony dziedzictwa kulturowego i konserwacji zabytków,  

▪ wspieranie nowych badań dotyczących teorii i technologii służących przetrwaniu historycznego 

dziedzictwa: budowli i zespołów architektonicznych, założeń urbanistycznych i historycznych 

miast, założeń pałacowo-ogrodowych i rezydencjonalnych oraz miejsc archeologicznych i 

krajobrazu kulturowego. 

Główne cele działań PKN ICOMOS to: 

▪ tworzenie platformy do dyskusji nad najważniejszymi problemami ochrony dziedzictwa 

kulturowego (materialnego i niematerialnego), 

▪ budowanie ośrodka opiniotwórczego w kontekście krajowym ale również w ramach współpracy 

międzynarodowej (np. jako eksperci UNESCO). 

 

WŁADZE PKN ICOMOS 2017-2021 

W dniu 5 grudnia 2017 r. wybrano Prezydium PKN ICOMOS, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński w 

składzie podanym poniżej: 

Prezydium 

▪ Jadwiga W. Łukaszewicz prezes 
▪ Marek Konopka   wiceprezes 
▪ Ewa Łużyniecka  wiceprezes 
▪ Piotr Molski   wiceprezes 
▪ Barbara Werner   sekretarz generalny 
▪ Robert Hirsch   zastępca sekretarza generalnego 
▪ Katarzyna Pałubska  skarbnik 
▪ Andrzej Siwek   zastępca skarbnika 
▪ Barbara Bielinis Kopeć  członek 
▪ Monika Bogdanowska  członek 
▪ Ewa Święcka   członek 

 
▪ Bogusław Szmygin  pełnomocnik prezydium ds. naukowych i współpracy z zagranicą 

Komisja Rewizyjna 
▪ Janusz Rymsza – Przewodniczący 
▪ Piotr Dobosz 
▪ Grzegorz Basiński 
▪  

 



Sąd Koleżeński 
▪ Cezary Głuszek - Przewodniczący 

▪ Małgorzata Fokt-Willmann   (2018) 
▪ Wojciech Kowalski 

 

CELE I ZADANIA PKN ICOMOS W KADENCJI 2017-2021 

Do zadań najważniejszych należy zaliczyć: 

▪ czynne włączenie się w organizację obchodów jubileuszu 100-lecia 

Państwowych Służb Konserwatorskich w Polsce, przypadającego w 2018 r., 

▪  organizację minimum 2 konferencji naukowych rocznie, dotyczących 

najważniejszych, ale bieżący zagadnień w ochronie dziedzictwa, ważnych dla 

całego środowiska, 

▪ kontynuację przygotowania cyklu konferencji dotyczących konserwacji ruin 

(kolejna edycja 2018), 

▪ stworzenie forum dyskusyjnego poprzez organizację sympozjów tematycznych, 

dotyczących ważnych zagadnień we współczesnych działaniach 

konserwatorskich, 

▪ intensyfikację i poszerzenie działań naukowych komisji PKN ICOMOS o 

zagadnień związanych z teorią współczesnej konserwacji,  

▪ kontynuację polityki wydawniczej Komitetu; wydawanie monografii 

pokonferencyjnych ale przede wszystkim rozwój powstałych czasopism: 

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego (od 2016)  www.czasopismo.icomos-

poland.org,  Heritage for Future (od 2017), 

▪ podjęcie starań o wpisanie czasopism PKN na listę Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, 

▪ kontynuacje wydawania Biuletynu PKN ICOMOS, 

▪ kontynuację przyznawania nagród im. Prof. Jana Zachwatowicza dla osób 

wybitnie zasłużonych w ochronie zabytków, 

▪ kontynuowanie Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace 

magisterskie w dziedzinie ochrona dziedzictwa, 

▪ organizowanie „Letniej Szkoły PKN ICOMOS” dla młodych pracowników w 

ochronie zabytków (2018 - V edycja, Architektura drewniana) , 

▪ udzielanie patronatu wydarzeniom związanym z konserwacją i ochroną dóbr 

kultury. 



Na arenie międzynarodowej realizowano działalność poprzez kontynuację działań 

zmierzających do organizacji międzynarodowych konferencji, sympozjów oraz wydawnictw dla 

specjalistów z obcych krajów oraz przez intensyfikację działań członków naszego Komitetu za granicą. 

Poprzez m.in.: 

▪ wydawanie czasopisma, Heritage for Future, 

▪ kontynuację Międzynarodowej Szkoły Letniej w Lublinie dla specjalistów z 

Ukrainy, Litwy, Estonii, 

▪ rozszerzenie współpracy z Narodowymi Komitetami ICOMOS w różnych 

krajach, i kontynuacja z Komitetami krajów wschodnich (Ukraina, Estonia, 

Łotwa, Litwa, Białoruś,  Armenia, Gruzja), 

▪ udział członków naszego Komitetu w pracach Międzynarodowych Komitetach 

Naukowych ICOMOS, 

▪ kontynuowanie pracy jako Partner w międzynarodowych grantach (RUINS w 

ramach Interreg Europe i Sustainable Urban Rehabilitation in Europe) oraz 

podjęcie działań w sprawie pozyskiwania następnych, 

▪ współorganizowanie międzynarodowych konferencji, celem wymiany 

doświadczeń w zakresie konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa 

kulturowego. 

 

REALIZACJA ZADAŃ PKN ICOMOS W KADENCJI 2017-2021 

Na zakres działań oraz ich formę w minionej kadencji wpływ wywarła panująca od początku 

2020 r. pandemia covid 19. Wpłynęła ona również na przedłużenie obecnej kadencji do 18 maja 2021 r. 

oraz decyzję o przeprowadzeniu sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia w systemie 

zdalnym („on line”) 

I. Członkowie 

Członkowie PKN ICOMOS dzielą się na: 

▪ Członków zwyczajnych, 

▪ Członków honorowych, 

▪ Członkowie wspierający 

W latach 2017-2021 liczba członków zmieniała się i wynosiła odpowiednio: 

Członkowie 2018 2019 2020 2021 

Zwyczajni 202 211 210 209 

Honorowi 13 13 13 10 

Wspierający 7 7 7 7 

 



W latach 2017-2021 przyjęliśmy 27 nowych członków: 

1. mgr inż. Tomasz Bagiński 
2. mgr Olga Broniewska 
3. dr inż. arch. Maria Dankowska 
4. mgr inż. arch. Monika Drąg 
5. Prof. IH PAN, dr hab. Magdalena Gawin 
6. dr Maria Gąsior 
7. mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska  
8. dr Katarzyna Góralczyk 
9. mgr Paweł Gutt 
10. dr inż. arch. Katarzyna Hodor 
11. mgr Andrzej Jaskuła 
12. dr inż. arch. Anna Majewska 
13. prof. PŁ, dr hab. inż. Arch. Piotr Marciniak 
14. prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer 
15. ks. prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka 
16. Prof. dr hab. Anna Marciniak-Kajzer 
17. dr Anna Małachowicz 
18. dr Przemysław Nocuń 
19. mgr Emanuel Okoń 
20. dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska 
21. mgr inż. Maciej Rymkiewicz 
22. mgr Marcin Sabaciński 
23. dr inż. arch. Piotr Samól 
24. mgr Magdalena Schneider 
25. dr inż. Dorota Sikora 
26. mgr Marek Świdrak 
27. mgr Tomasz Wolender 
 

 
W latach 2017 – 2021 pożegnaliśmy nasze koleżanki i kolegów: 
 
▪ prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz   

▪ mgr Franiszek Cemka   

▪ mgr Małgorzata Fokt-Willmann 
▪ Prof. dr hab. Edward Bartman 
▪ Prof. dr hab. inż. arch.`Bonawentura M. Pawlicki 
▪ Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Stępniewska-Janowska 
▪ Mgr Hanna Chmielnik 
▪ Prof. dr hab. Władysław Zalewski 
▪ Prof. dr hab. Jan Tajchman 
▪ Prof. dr hab. Olgierd Czerner 
▪ mgr Antoni Romuald Oleksicki 
▪ Prof. dr hab. Wiesław Domasłowski 
▪ Prof. dr hab. inż. arch. Edmund Małachowicz 
 

Obecnie w składzie PKN ICOMOS 10 członków jest wyróżnionych członkostwem honorowym : 
1. Prof. dr hab. Marian Arszyński 
2. Prof. dr hab. Inż. arch. Maria Brykowska  
3. Dr inż. arch. Wojciech Kołątaj  



4. Dr Andrzej Michałowski 
5. Dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska 
6. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Pawłowski 
7. Prof. dr hab. Andrzej Rottrmund  
8. Mgr inż. arch. Maria Sarnik-Konieczna 
9. Mgr Jerzy Żurawski 
10. Mgr Krystyna Zachwatowicz-Wajda  

 
Mamy również 7 członków wspierających: 
 

1. Urząd Miasta Kraków 
2. Urząd Miasta Zamość 
3. Urząd Miasta Torunia 
4. Muzeum Zamkowe w Malborku 
5. Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka  
6. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
7. Fundacja Romualdo Del Bianco 

  
II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

KOMISJE NAUKOWE PKN ICOMOS 

 

Działalność naukowa PKN ICOMOS realizowana jest w ramach komisji powołanych na 

poziomie krajowym oraz poprzez udział członków polskiego komitetu w strukturach naukowych komisji 

międzynarodowych. Na początku kadencji utworzonych było 11 komisji naukowych, w 2018 

ukonstytuowała się nowa - „Komisja Archeologii”. Poniżej lista komisji działających od 2018 r. wraz z 

nazwiskami koordynatorów. 

 

1. KOMISJA ARCHEOLOGII (powołany w 2018 r.): koordynator -  prof. dr hab. Wojciech Chudziak 

2. KOMISJA ARCHITEKTURY MILITARNEJ : koordynator – mgr Antoni Oleksicki, 

3. KOMISJA ARCHITEKTURY XX WIEKU: koordynator -  dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk,   

4. KOMISJA DREWNA: koordynator – mgr  Dominik Mączyński, 

5. KOMISJA DZIEDZICTWA TECHNIKI: koordynator -  dr. hab. Miron Urbaniak,  

6. KOMISJA HISTORII I KONSERWACJI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ: koordynator – prof. dr 

hab. Ewa Łużyniecka, 

7. KOMISJA KAMIENIA: koordynator -  prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz, 

8. KOMISJA MALARSTWA ŚCIENNEGO: koordynator -   dr Ewa Święcka, 

9. KOMISJA OCHRONY DZIEDZICTWA MIAST: koordynator -  prof. dr hab. Danuta Kłosek-

Kozłowska, 

10. KOMISJA OCHRONY I KONSERWACJI ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ: koordynator 

– prof. dr hab. Jakub Lewicki, 

11. KOMISJA OGRODÓW HISTORYCZNYCH I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: koordynator – 

mgr Barbara Werner, 

12. KOMISJA TEORII KONSERWATORSKIEJ: koordynator -  prof. dr hab. Bogusław Szmygin. 

 

Aktywność komisji naukowych w całym okresie sprawozdawczym była dalece 

zróżnicowana, szczególnie utrudniona była ich działalność w 2020 roku, w związku z pandemią covid 19. 

Na przełomie 2020/2021 w wyniku aktywnej działalności, prof. Ewie Łużynieckiej udało się zreformować 

komisje, które w systemie zdalnym działają bardzo aktywnie. Spis aktualnie działających komisji 



przedstawiono poniżej, a więcej informacji o formach działalności  zamieszczono na stronie www.icomos-

poland.org.  

 

1. Komisja Architektury Militarnej – koordynator - dr hab. Grzegorz Bukal, prof. PG 
2. Komisja Architektury XX wieku – koordynator – hab. dr inż. arch. Małgorzata Włodarczyk 
3. Komisja Drewna – koordynator – mgr Dominik Mączyński 
4. Komisja Dziedzictwa Techniki – dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr 
5. Komisja Historii i Konserwacji Architektury Sakralnej – prof. dr hab. inż. arch. Ewa Łużyniecka 
6. Komisja Konserwacji Zabytków Kamiennych i Architektury – prof. dr hab. Jadwiga W. Łukaszewicz 
7. Komisja Ochrony Dziedzictwa Miast – prof. dr hab. Danuta Kłosek-Kozłowska 
8. Komisja Ochrony i Konserwacji Architektury  Modernistycznej – prof. dr hab. Jakub Lewicki 
9. Komisja Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego – Barbara Werner 
10. Komisja Teorii Konserwatorskiej – prof. dr hab. Bogusław Szmygin 

 

MIĘDZYNARODOWE KOMISJE NAUKOWE ICOMOS 

 

W kadencji 2017-2021 nastąpiło wyraźne rozszerzenie udziału naszych członków w 

komisjach międzynarodowych. Poniżej przedstawiono listę 15 osób z naszego komitetu działających w 

komisjach międzynarodowych. 

CIVVIH: International committee on Historic Cities, Towns and Villages 

1. Danuta Kłosek-Kozłowska 
2. Anna Majewska - członek 
3. Olga Broniewska - członek 

 

ICLAFI: International committee on Legal, Administrative and Financial Issues 

1. Wojciech Kowalski – expert member 

2. Kamil Zaidler – został zgłoszony do komisji ICLAFI jako associate member 

 

IcoFort: International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage 

1. Lidia Klupisz – członek 

2. Katarzyna Pałubska – członek 

IIWC: International Committee on Wood 

1. Dominik Maczyński – członek 

 

ISCCL: International committee on Cultural Landscapes ICOMOS-IFLA 

1. Barbara Werner – członek 
2. Andrzej Michałowski – członek honorowy 
3. Katarzyna Pałubska – członek 
4. Urszula Maciejewska-Stefańska -  członek 
5. Małgorzata Wołodźko – członek  
6. Maciej Walczak – członek   

 

ISCS-ICOMOS: International Scientific Committee for Stone 

1. Jadwiga W. Łukaszewicz – voting member, expert member 

 
 



Theophilos: International committee on Theory and Philosophy of Conservation and Restoration 
1. Bogusław Szmygin - prezydent 
 

PUBLIKACJE 

Działalność wydawnicza PKN ICOMOS realizowana jest w trzech obszarach, wszystkie 

materiały publikowane przez PKN ICOMOS dostępne są i możliwe do pobrania na stronie PKN ICOMOS 

www.icomos-poland.org.: 

1. Od 2009 r. z inicjatywy redaktora naczelnego Marka Konopki powstał kwartalnik 

Biuletyn Informacyjny PKN ICOMOS, w którym publikowane są materiały o 

bieżących problemach ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa. W 

kadencji 2017-2021 opublikowano 15 voluminów, wszystkie dostępne na stronie 

PKN ICOMOS www.icomos-poland.org. 

2. Od 2016 roku wydawany jest periodyk naukowy (półrocznik) Ochrona Dziedzictwa 

Kulturowego/Protection of Cultural Heritage. Do chwili obecnej wydano 10 numerów, 

z pracami badawczo-naukowymi w zakresie teorii i praktyki konserwatorskiej. W 

2019 roku uzyskano dofinansowanie w ramach umowy Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (umowa 173/WCN/2019/1 z dnia 1 sierpnia 2019 r.) na 

„umiędzynarodowienie” czasopisma. Poszerzono wówczas komitet naukowy 

czasopisma o wybitnych znawców tematu oraz autorów z zagranicy.  Rozpoczęto 

wówczas wydawanie czasopisma w języku angielskim, co skutkuje wpisaniem 

czasopisma na Listę czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji z liczbą punktów 20. 

3. Wydajemy materiały pokonferencyjne oraz monografie tematycznie związane z 

ochroną zabytków. W okresie sprawozdawczym wydano 13 pozycji: 

▪ Paper mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan (2018) 

▪ Assessing the Values of Heritage in SV System: the Method and Examples of 

Use (2018) 

▪ Miejsca pamięci - definiowanie, interpretacja, ochrona (2018) 

▪ Historyczne ruiny - ochrona, użytkowanie, zarządzanie (2018) 

▪ Pomniki historii - ochrona, zarządzanie, promocja (2019) 

▪ Conservation ethics today (2019) 

▪ Zespół zamkowy w Janowcu: cena wartości i plan zarządzania (2020) 

▪ Gminny program opieki nad zabytkami miasta Zamościa: strategiczny dokument 

samorządu w ochronie zabytków (2020) 

▪ Transnational model of sustainable protection and conversation of historic ruins: 

best practices handbook (2020) 

▪ Transnational model form of socially useful use of historic ruins: best practices 

handbook (2020) 

▪ Guidelines of modern management of historic ruins: best practices handbook 

(2020) 

▪ Guidelines for elaboration of plans of management, use and protection of historic 

ruins (2020) 

▪ Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków (2020) 

 

KONFERENCJE 

 

PKN ICOMOS jest organizatorem minimum 2 konferencji, kilku seminariów w ciągu roku. 

Ponadto współorganizuje konferencje z innymi partnerami. Ważna działalnością naukową, ale również 



promocyjna i edukacyjną jest udział członków PKN ICOMOS w konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Nasze stowarzyszenie obejmuje również patronatem konferencje organizowane przez inne podmioty w 

tym uczelnie wyższe. 

W  okresie sprawozdawczym grudzień 2017- maj 2021 PKN ICOMOS zorganizował m.in. 

następujące konferencje i seminaria: 

▪ Nowe badania, materiały i technologie w ochronie i konserwacji zabytków, 

Warszawa 16-17 kwietnia 2018 r. 

▪ Historyczne ruiny II – ochrona, użytkowanie, zarządzanie, Lublin 14-15 wrzesień 
2018 

▪ Historic ruins – protection, use, management, Kraków (Poland) November 8-10, 

2018 r. 

▪ Adaptacje zabytkowych obiektów użyteczności publicznej do współczesnych funkcji 

programów użytkowych, Warszawa 3-4 grudnia 2018 r. 

▪ Pomniki Historii – ochrona, zarządzanie, promocja, Warszawa 8-10 kwietnia 2019 

r. 

▪ Nowe badania, materiały, technologie w ochronie i konserwacji zabytków z cyklu 

„Dobre praktyki konserwatorskie w ochronie dziedzictwa kulturowego”, Warszawa 

2-3 grudnia 2019. 

▪ Reconstruction and Recovery of Towns after war damage in the different parts of 
the world. Theory, methodology, practice. September 23-27, 2019, Malbork Castle 
(WH), Poland – zorganizowana przez komisję naukową PKN ICOMOS Ochrona 
Dziedzictwa Miast (Prof. D. Kłosek-Kozłowska), konferencja połączona z 
wycieczkami edukacyjnymi Elbląg- Gdańsk i Gdynia -Sopot.  

▪ Forum konserwatorskie - cykl  dwudniowych sesji naukowych organizowany przez 
PKN ICOMOS, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i Wydział 
Architektury Politechniki Warszawskiej. Moderatorami są: Ewa Łużyniecka i Piotr 
Molski.  Na konferencjach prezentowane są wystąpienia analityczne dotyczące 
badań i konserwacji dziedzictwa architektonicznego. Organizowane jest 
także Forum młodych adresowane głównie do młodych naukowców. Obradom 
towarzyszą wystawy prac studenckich. Pierwsze i drugie  forum    odbyło się w 
2016  i  2017 roku  na wrocławskim i warszawskim wydziale architektonicznym.  

▪ Trzecie forum konserwatorskie zorganizowano  22 - 23 marca  2019 roku we 
Wrocławiu  „Badania i konserwacja ceramicznych elementów budowlanych 

▪  Czwarte forum konserwatorskie  9 - 10 października 2020 roku prowadzono w 
formie on-line z Warszawy „Adaptacja i konserwacja historycznych budynków i sieci 
kolejowych” 

▪ Piąte forum konserwatorskie planowane jest na 20 - 21 październik 2021 roku i 
będzie organizowane we Wrocławiu w formie on-line. 

▪ Międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez komisję Teorii 
Konserwatorskiej, Future of Heritage Protection – Threats, Challanges, Proposals, 
March 12-13, 2020 Florence 

Współorganizacja (wybór): 

▪ The Challenges of World Heritage Recovery. An International Conference on 

Reconstruction, Warsaw May 6-8, 2018.  

▪ ASPEKTY KONSERWATORSKIE I EKOLOGICZNE W OCHRONIE KRAJOBRAZU 

(Instytut Architektury Krajobrazu Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych 

Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz SKZ – Zarząd Główny oraz 

Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w 



Krakowie, Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w 

Krakowie (24-25 października 2019 r.) 

▪ Międzynarodowa konferencja w formie Webinarium – The Invincible City – Society in 

cultural heritage recovery, Warszawa 21 października 2020 

▪ Ochrona historycznych ruin – aktualne problemy, tendencje, perspektywy, 10 września 
2020. 

▪ Historyczne ruiny II – ochrona, użytkowanie, zarządzanie, 14-15 września 2020. 
▪  

Patronat honorowy (wybór) 

▪ 6. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 

Architektura XX w. – badania i popularyzacja, 24-26 maja 2018 r. 

▪ W dniach 25-27 września 2019 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Międzynarodowa 

Konferencja pt. Ogrody Historyczne: Autentyzm, Ochrona i Zarządzanie, w której wzięło udział 

niemal 180 osób z 11 krajów 

▪ 7. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 

Architektura XX w. – zachowanie jej autentyzmu i integralności” w dniach 3-5 października 2019 

r. 

▪ II Konferencji Naukowej „ZABYTKI I ENERGIA. TYNKI SZLACHETNE OKRESU MODERNIZMU. 

PROBLEMY OCHRONY”, organizowanej w dniach 23-24 września 2019 w Krakowie. 

▪ konferencji naukowej będącej wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej „Dziedzictwo 

utracone” organizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

▪ Międzynarodowa konferencja „Ogrody historyczne: autentyzm, ochrona, zarządzanie”, Zamek 

Królewski w Warszawie, 25-27 września 2019. 

▪ konferencji naukowej będącej wydarzeniem towarzyszącym wystawie czasowej „Dziedzictwo 

utracone” organizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku  

▪ międzynarodowa konferencja naukowa „Urban ecology and cultural heritage in the city” 

organizowana przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zieleni Instytutu Architektury Krajobrazu 

Politechniki Krakowskiej i Sekcję Sztuki Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej 

Akademii Nauk oddział w Krakowie, 22-23 października 2020. 

▪ „Cztery pory roku w ogrodach” webinarium na Zamku Królewskim w Warszawie - październik 

2020 r. – wrzesień 2021 r. 

▪ Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka. Eksperci o architekturze drewnianej, 

21 kwietnia 2021. 

▪ 8. międzynarodowa konferencja naukowa „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. 

Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku”, 23-25 września 2021. 

Udział Członków PKN ICOMOS w konferencjach jest znaczący, uczestniczą w konferencjach i 

sympozjach organizowanych lub współorganizowanych przez PKN ICOMOS oraz innych organizatorów,  

III. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA 

PKN ICOMOS organizując konferencje i seminaria zaprasza studentów, absolwentów szkół 

kształcących w zakresie ochrony dziedzictwa i konserwacji zabytków oraz młodych pracowników muzeów 

i Urzędów Ochrony Zabytków prowadząc nie tylko działalność naukową ale również edukacyjną. Ponadto 



od 2015 r. organizujemy „Szkołę Letnią PKN ICOMOS”, która jest skierowana do młodych pasjonatów 

ochrony dziedzictwa.  

▪ 2018 - Szkoła Letnia PKN ICOMOS „Architektura drewniana – ochrona, konserwacja, 

modernizacja”, Ciechanowiec 29 sierpnia -1 września 2018, 

▪ 2019 – Szkołą Letnia PKN ICOMOS „Ochrona Dziedzictwa Przemysłowego”, Bydgoszcz 28 – 31 

sierpnia 2019 r.  

▪ 2020 – Szkoła Letnia się nie odbyła, ze względu na obostrzenia pandemiczne. 

▪ 2021 – planowana jest Szkoła Letnia PKN ICOMOS „Zamki – konserwować czy rekonstruować?” 

prawdopodobnie odbędzie się w systemie „on line”. 

Wymiernym rezultatem spotkań w ramach Szkoły Letniej PKN ICOMOS jest utworzenie 

nieformalnej grupy koła młodych przy PKN ICOMOS, w której działają bardzo aktywnie Andrzej Boruk i 

Ada Kokot.  

Wspólnie z PK ds. UNESCO organizowane są Międzynarodowe Szkoły Letnie, szczególnie dla 
przedstawicieli z krajów środkowej i wschodniej Europy. Odbywają się one w Lublinie w budynkach 
Politechniki Lubelskiej.  
2018 - lipiec - Protection of Historic Cities. 
2019 - Lipiec = Management Plans in Protection of WH Sites. 

 

Misja PKN ICOMOS to nie tylko udział w Konferencjach krajowych i zagranicznych udział w 

misjach UNESCO ale także praca dydaktyczna z młodzieżą, organizowanie kursów  Szkół Letnich, 

szkoleń i spotkań popularyzujących idee ochrony, konserwacji i utrzymania zabytku. To popularyzowanie 

wartości zabytków w społeczeństwie poprzez  udział w publicznych spotkaniach tematycznych, udzielanie 

wywiadów, wypowiedzi w mediach, głoszenie idei ochrony zabytków. Wymuszone niejako przez 

pandemię webinaria (vide Zamek Królewski) i wypowiedzi naszych członków na tematy ochrony zabytków 

i podnoszenia wagi wartości kultury zyskały ogromne rzesze odbiorców (np. w czasie prezentacji B.W. na 

Zamku Królewskim 13.01.2021 OGRODY „ŻYJĄCE” W ZACISZU WNĘTRZ, łączna liczba odbiorców 

liczyła 8 500 osób ). Wydawnictwa pokonferencyjne, Biuletyn, kontynuowały i konstytuują prowadzoną od 

lat ideę ochrony zabytków, a zwiększający się udział naszych członków w Międzynarodowych Naukowych 

Komitetach ICOMOS i udział w międzynarodowych spotkaniach przyczyniają  się w sposób zasadniczy 

do wymiany poglądów oraz do popularyzacji polskiej myśli konserwatorskiej i idei ochrony zabytków. 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

 

PKN ICOMOS przyznaje dwie nagrody. Obie nagrody mają jednego Patrona prof. dr hab. 

inż. arch. Jana Zachwatowicza. Wybitnego architekta, naukowca, nauczyciela i twórcy, który stworzył 

podstawy naukowego podejścia do problematyki konserwatorskiej i restauratorskiej w trudnych czasach 

odbudowy Warszawy. Była honorowym członkiem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) 

Pierwsza z nich jest nagrodą wspólną PKN ICOMOS i Generalnego Konserwatora 

Zabytków. Przyznawana jest osobom wybitnie zasłużonym w zakresie ochrony dziedzictwa i konserwacji 

zabytków. 

Druga nagroda przyznawana jest w ramach Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza na 

najlepsze prace magisterskie w dziedzinie ochrona dziedzictwa. Nagroda ta jest ufundowana przez córkę 

Profesora Panią Krystynę Zachwatowicz – Wajdę i jej śp. Męża Andrzeja Wajdę. 

Osoba Profesora łączy pokolenia i wskazuje najlepsze wzorce do naśladowania, a laureaci 

nagród swą pracą i zaangażowaniem w sposób najlepszy promują ideę ochrony dziedzictwa w polskim 

społeczeństwie. 



Laureatami Nagrody im. Prof. Jana Zachwatowicza przyznawanej przez PKN ICOMOS i 

Generalnego Konserwatora Zabytków byli: 

▪ 2018 – Tadeusz Barucki – architekt, przedstawiciel i znawca modernizmu 

Prof. dr hab. Andrzej Olszewski – historyk sztuki, prowadził badania nad 

powszechną i polską sztuką XIX i XX wieku, szczególnie architektury 

modernistycznej, 

▪ 2019 – Prof. dr hab. Maria Lubocka – Hoffman – muzealnik i zabytkoznawca, wieloletni 

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie,  

Prof. dr hab. Michał Gawlikowski – polski archeolog, największą część życia 

(od 1975 r.) poświęcił badaniom w Palmyrze 

Nagrody Honorowej 

Prof. Bejamin MOUTON – architekt Paryża, obecnie zajmujący się m.in. 

Katedrą Notre Dame po pożarze, 

▪ 2020 – Marek Konopka – archeolog, dziennikarz, dokumentalista i manager w zakresie 

ochrony dziedzictwa. 

 

Konkursu im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie w dziedzinie ochrona 

dziedzictwa 

 

▪ 2018  

I nagroda: 
▪ mgr Tanita Ciesielska 
▪ mgr inż. arch. Łukasz Erdmański 
▪ mgr inz. arch. Karolina Kopryni 
II nagroda 
▪ mgr inż. arch. Joanna Rozbrój  
Wyróżniania 
▪ mgr Szymon Bakalarczyk 
▪ mgr Aleksandra Lewicka 

▪ 2019 
I Nagroda 
▪ mgr inż. Jakub Misiak 
Wyróżniania 
▪ mgr inż. arch. Ewelina Purta 
▪ mgr inż. arch. Łukasz Gadomski 

▪ 2020 
I Nagroda - równorzędna 

▪ mgr Nina Grzelińska, Piwnice zamku krzyżackiego w Świeciu - technika budowy i 
przekształcenia w świetle badań architektonicznych oraz problematyka konserwatorska, 
kierunek Ochrona Dóbr Kultury, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, promotor dr 
Maciej Prarat;  

▪ mgr Katarzyny Feć-Sfory, Konserwacja i rekonstrukcja patynowanej rzeźby ze 

zbrojonego betonu "Komedianci" Romana Tarkowskiego w oparciu o badania autorskiej 

techniki i technologii na przykładzie dziesięciu rzeźb Artysty, kierunek konserwacja i 

restauracja dzieł sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, promotor mgr Marek 

Wawrzkiewicz;  

Wyróżnienia  



▪  mgr inż. arch. Igor Piotr Bajen, Twierdza w mieście. Łącznik zespołu fortecznego i 

starego miasta w Kłodzku, kierunek: architektura, Politechnika Warszawska, promotor 

dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek, prof. PW;  

▪ Patrycja Pawelec, Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na 

przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno, kierunek 

Architektura krajobrazu,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, promotor dr 

inż. arch. kraj. Mariusz Antolak; 

▪ mgr inż. arch. Zofii Wróblewskiej, Wyszkowska Fabryka Mebli: drugie życie obiektów 

przemysłowych doby powojennego modernizmu, kierunek Architektura, Politechnika 

Warszawska, promotor dr inż. arch. Grzegorz Rytel. 

 
 

V. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I Z ZAGRANICĄ 

 

GRANTY 

▪ UNINET, projekt „UNINET: Uniwersytecka sieć dziedzictwa kulturowego - 

zintegrowana ochrona, zarządzanie i użytkowanie”. 

 

▪ SURE, project SURE "Sustainable Urban Rehabilitation in Europe". 

 

▪ RUINS, project Interreg RUINS: “Sustainable re-use, preservation and modern 

management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and 

guidelines based on the synthesis of the best European experiences“. 

 

▪ Miasto Zamość, opracowanie Koncepcji Programu Gminnego Opieki na Zabytkami 

Miasta Zamość na lata 2020-2023. 

 

▪ Dofinansowanie czasopisma naukowego w ramach umowy z Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

 

MISJE OPINIOTWÓRCZE  

 

PKN ICOMOS deleguje swoich członków jako ekspertów do międzynarodowych misji 

dotyczących Światowego Dziedzictwa UNESCO. M.in.: 

▪ Wyjazd studyjny do Łęknica i parku w Bad Muskau (wspólny wpis polsko-niemiecki) 

– wizyta 15-16 listopada 2017, wymiana opinii do lutego 2018 – B. Werner, M. 

Konopka 

▪ Wyjazd studyjny i udział w konferencji w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju 

2018 r.- Pomnik Historii i kandydat na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 

obecnie prawdopodobny wpis seryjny wraz z Papiernią w Velkych Losinach i innymi 

fabrykami papieru w Niemczech, Francji i Szwajcarii.  

▪ Udział w misjach doradczych WHC/ICOMOS dotyczących, m.in. ochrony i 

konserwacji byłego obozu Auschwitz – Birkenau, czy wpisu Stoczni Gdańskiej na 

listę UNESCO. 

▪ Udział w opiniowaniu wniosków obiektów na listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. 

 



VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO 

 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

Członkowie PKN ICOMOS wspierają działania Ministerstwa uczestnicząc w gremiach 

doradczych, np. Radzie Ochrony Zabytków, Głównej Komisji Konserwatorskiej, Komitecie ds. 

światowego dziedzictwa kulturowego w Polsce, zespołach sterujących.  

Uczestniczą również jako eksperci 

▪ 2-3 października 2019 r. Udział w delegacji Podsekretarza Stanu w MKiDN dr hab. 

Magdaleny Gawin na Węgrzech w związku z wizytacją miejsc związanych z programami 

rewitalizacji i odbudowy zabytków. Ocena merytoryczna (z perspektywy konserwatora) 

węgierskiego programu odbudowy zamków średniowiecznych na podstawie kilku realizacji 

(na miejscu) – J. W. Łukaszewicz, Z. Myczkowski 

▪ w Austrii (10-11.02.2020) w sprawie rozwijania polskiej strategii dotyczącej byłego 

obozu koncentracyjnego w Gusen – J. W. Łukaszewicz, B. Szmygin 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

▪ wspólna organizacja wszystkich konferencji PKN ICOMOS,  

▪ wspólna organizacja wydarzenia w związku z obchodami 100-lecia Służb Ochrony 

Zabytków w Polsce, m.in. The Challenges of World Heritage Recovery. An International 

Conference on Reconstruction, Warsaw May 6-8, 2018.  

▪ wspólna działalność wydawnicza, głównie druk materiałów pokonferencyjnych. 

▪ Udział członków PKN ICOMOS w Radzie Naukowej NID. 

Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

▪ Współorganizacja konferencji. 

▪ Współpraca  w ramach cyklu „Spotkania  konserwatorskie”  

Referaty:  

Rok 2017:  

„Badania, konserwacja i rewaloryzacja Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie” 

„Miasta  Ogrody. Historia nadzwyczajna” 

Rok 2018  

 „Ogrody Japońskie. Analiza, problematyka konserwatorska” 

Rok 2019 

„Dzieło Izabeli Czartoryskiej „Myśli różne w sposobie zakładania ogrodów”- traktat do 

prowadzenia rewaloryzacji założeń ogrodowych” 

▪ Udział w Konferencji Politechniki Krakowskiej i SKZ,  ASPEKTY KONSERWATORSKIE 

I EKOLOGICZNE W OCHRONIE KRAJOBRAZU, Kraków, 24-25 października 2019 

▪ Współorganizacja z SKZ spotkania  z okazji  110 rocznicy urodzin prof. Gerarda Ciołka 

połączonego z promocją  książki dr Tadeusza Macieja Ciołka "Gerard Ciołek i 

przyjaciele", MŁK, 13 listopada 2019 

▪ Komunikaty informacyjne, wspomnienia i artykuły publikowane w „Wiadomościach 

Konserwatorskich” nt. prac konserwatorskich w ogrodzie Muzeum Łazienki 

Królewskie.(2017- 2019)     
Prof. dr  hab. Jadwiga W. Łukaszewicz 

Prezes 2017-2021 

PKN ICOMOS 


