
 

Relacja z 7. Edycji Szkoły Letniej ICOMOS w Malborku, 18-20 sierpnia 2020 roku 

W dniach 18-20 sierpnia 2021 roku, po przerwie spowodowanej pandemią, odbyła  

się w Malborku 7. Szkoła Letnia PKN ICOMOS. Tegoroczna edycja została zorganizowana we 

współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa  

w Warszawie. Tematem spotkania była "Ochrona i konserwacja zamków średniowiecznych". 

 

 Od środy do piątku dawna siedziba Mistrzów Krzyżackich gościła ponad czterdziestu adeptów 

wszelkich dziedzin powiązanych z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa i konserwacją zabytków. 

Można śmiało powiedzieć, że na wezwanie Organizatorów stawiła się reprezentacja młodych 

profesjonalistów z nieomal wszystkich części kraju. Wśród przybyłych można było wyliczyć 

przedstawicieli szeregu instytucji, w tym: Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, Urzędu 

Marszałkowskiego w Gdańsku, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie, Instytutu Pileckiego w Warszawie, Instytutu 

Polonica w Warszawie, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków w: Szczecinie, Zielonej Górze, 

Jeleniej Górze, Krakowie, Olsztynie, Płocku, Ciechanowie, Warszawie i Łodzi; reprezentantów 

środowisk akademickich: Instytutu Historii Sztuki w Poznaniu, Politechniki Wrocławskiej, Wydziału 



 

Architektury i Budownictwa Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Słowackiego Uniwersytetu Technicznego  

w Bratysławie/Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu  a także osób „niezrzeszonych" - 

z Przemyśla, Torunia i Grodna oraz last but not least  Warszawy. Rekord kilometrów pokonanych 

w drodze na Szkołę Letnią przypadł Koleżance, która przyjechała z Przemyśla - na jej bilecie widniało 

ich ponad 900. Najbliżej, jak się okazało, miało Koleżeństwo z Trójmiasta. Jednakże bez względu na 

długość i trudność szlaku, dla każdego z nas Zamek w Malborku na czas Szkoły Letniej stał się 

centrum wszechświata. Punktem odniesienia z którego wychodziła i do którego wracała pierwsza 

i ostatnia myśl. W każdym aspekcie. Zarówno tym namacalnym, oszałamiającym swym ogromem 

i rozmachem, czytelnym nawet dzisiaj - w dobie autonomicznych samochodów Tesli, hydrobetonu 

dowożonego na plac budowy w gotowej mieszance oraz wysokościowców sięgających szczytami 

warstwy chmur. Na pewno też w ideowym, niosącym echa zachwycającego uporu, z jakim najpierw 

pruscy konserwatorzy, po nich zaś polscy, walczyli o kształt i formę pokrzyżackiego dziedzictwa, 

umiejąc zakląć w tej samej bryle tak różne programy światopoglądowe. Bez wątpienia także  

i naukowym - dzięki staraniom i trosce Organizatorów setki ścieżek, które wydeptaliśmy  

w ogólnodostępnych, jak i tych całkiem nieoczywistych wnętrzach Zamku, miały doskonałą 

podbudowę merytoryczną. Poranne sesje wykładów, nie mniej ciekawe od samych wędrówek, 

pozwoliły nam na książkowe wręcz obcowanie z zabytkiem - łączące wiedzę teoretyczną  

z empirycznym kontaktem z czerwoną cegłą - tak gotycką, XIX-wieczną, jak i współczesną. 

Dopełnieniem wieloaspektowego poznawania historii oraz problematyki konserwatorskiej wiążącej 

się z tytułowymi zamkami średniowiecznymi, była piątkowa wycieczka do Sztumu  

i Kwidzyna. Dwóch zamków całkowicie odmiennych w formie i funkcji od malborskiego  

a jednak nierozerwalnie z nim związanych.  

 

 Dzień pierwszy Szkoły Letniej  w części teoretycznej, oprócz powitań wygłoszonych przez 

Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, dr hab. Janusza Trupindę i dr inż. Katarzynę Pałubską, 

Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, rozpoczął się wprowadzeniem do Szkoły Letniej wygłoszonym przez prof. dr 

hab. inż. Bogusława Szmygina. Po nim nastąpiło krótkie, lecz bardzo barwne przedstawienie historii 

budowy i przekształceń oraz kontekstów w jakich funkcjonował Zamek w Malborku. Po przerwie 

kawowej, która była pierwszą okazją do zawarcia nowych znajomości i wymiany wrażeń, Pan Ryszard 

Rząd z Muzeum Zamkowego w Malborku przybliżył nam początki ochrony konserwatorskiej i historię 

przemian myśli konserwatorskiej Zamku.   



 

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wszystkim uczestnikom 

zapewniono wyżywienie - i tak po sytym obiedzie, w szampańskich nastrojach, przeszliśmy do 

najbardziej wyczekiwanej części pierwszego dnia Szkoły - zwiedzania Zamku, w trakcie którego 

mieliśmy możliwość zapoznania się zarówno z dokonaniami przedwojennych i powojennych 

konserwatorów, jak i realizacjami prac konserwatorskich prowadzonych przez Muzeum Zamkowe. 

Pod wodzą Dyrekcji oraz Pracowników Zamku - Pana Janusza Trupindy, Agnieszki Kowalskiej i Moniki 

Rogalewskiej oglądaliśmy uważnie zespół rezydencjonalny na Zamku Średnim, obejmujący rezydencję 

Wielkich Mistrzów wraz z kaplicą, Wielki i Letni Refektarz oraz wnętrza na Zamku Wysokim: 

Kapitularz (który okazał się wcale nie być Kapitularzem) i Zespół Kościoła Najświętszej Marii Panny. 

Zupełnie nadprogramowo, w pierwszym dniu Szkoły oglądaliśmy również  miejsca niedostępne 

turystom - ciasną, spiralną klatką schodową  wspięliśmy się na kondygnację ponad Letnim 

Refektarzem, gdzie z zapartym tchem przeszliśmy wąską kładką nad znajdującymi się dużo niżej 

sklepieniem, mogąc podziwiać kunszt wielopiętrowej średniowiecznej więźby dachowej (co prawda 

zdjętej i przełożonej oraz uzupełnionej w XIX wieku, ale jednak wciąż poskładanej z elementów 

oryginalnych). Wrażenie było niezapomniane. Pisząc niniejszą relację nawet teraz, kiedy od Malborka 

znów dzieli mnie ponad 600 kilometrów, po przymknięciu oczu czuję charakterystyczny, lekko 

kadzidlany zapach starego drewna, widzę drobiny kurzu tańczące złotymi okruchami w wąskich 

snopach słonecznego światła, wpadających przez niewielkie okienka, wirujące w szparach desek 

ponad naszymi głowami. Sądzę, że obraz ten zagości na długo również i we wspomnieniach 

pozostałych uczestników Szkoły. Nadwątlone zwiedzaniem siły pokrzepiliśmy obfitą kolacją, w trakcie 

której, a także i dłuuugo po niej zacieśnialiśmy zawarte znajomości, wdawaliśmy się w dyskusje, 

opowieści oraz polemiki a także dzieliliśmy się problemami, jakie spotykamy na co dzień w naszej 

pracy zawodowej i naukowej.  

 

 

  

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzień drugi rozpoczął się znajomym już rytmem - najpierw w części teoretycznej 

zapoznaliśmy się z problematyką oraz możliwościami, jakie niesie zamek zachowany w ruinie, 

przedstawioną przez  dr hab. Grzegorza Bukala, po nim zaś Pan Tomasz Błyskosz, kierownik 

gdańskiego Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w bardzo ciekawym referacie przybliżył nam 

historię prób ustanowienia strefy buforowej wokół miejsca wpisanego na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO, ochrony jego bezpośredniego otoczenia oraz osi widokowych. Konkluzją, być 

może zaskakującą słuchaczy, był fakt, że choć wydaje się to niewiarygodnym, Zamek w Malborku do 

tej pory takowej strefy nie posiada. 

 

Po przerwie kawowej, w dalszej części teoretycznej mieliśmy okazję wysłuchać błyskotliwej, pełnej 

dygresji opowieści profesora Wojciecha Kowalskiego, dotyczącej problemu restytucji dóbr kultury. 

Po niej, w dwóch wystąpieniach przygotowanych przez Panią Agnieszkę Kowalską i Joannę Ratuszną 

z Muzeum Zamkowego w Malborku, przybliżona została nam tematyka dostosowania zabytkowego 

założenia do wymogów dostępności oraz działania pracowni konserwatorskiej na Zamku w Malborku.

  

Po obiedzie wyruszyliśmy na kolejną wędrówkę po zamkowych przestrzeniach. Myślę, że niewiele 

odbiegnę od prawdy pisząc, iż najbardziej urzekający w tej części zwiedzania był “Klasztorek”  - 



 

niewielki budynek na Przedzamczu, położony nieco na uboczu, w bliskim sąsiedztwie Karwanu. Jego 

szalenie malownicza bryła, będąca iście eklektyczną kompilacją żuławskiego domu podcieniowego 

z przeniesionym przez Conrada Steinbrechta szachulcowym przedsionkiem nieistniejącego już 

kościoła, prócz mieszkań służbowych mieści także ogólnodostępne pokoje gościnne, pozwalające 

wszystkim chętnym na organoleptyczne doświadczenie steinbrechtowskiego ducha.  



 

Dalsza trasa, którą pokonaliśmy, prowadząca zamkowymi fosami i międzymurzem, była kolejną 

okazją do rozmów i pytań, także tych wykraczających ponad programową powojenną adaptację 

Zamku dla potrzeb muzealnych. W swobodnej atmosferze, oprócz omówienia przykładów rozwiązań 

umożliwiających dostosowanie historycznej budowli do potrzeb ruchu turystycznego, mogliśmy 

również dowiedzieć się, czy Zamek ma swojego własnego ducha. O dziwo, okazało się, że pomimo 

krwawej, owianej czarna legendą historii Państwa Krzyżackiego, nikt na Zamku nie straszy, za to 

istnieje, jak najbardziej z krwi i kości, Zamkowy Kot - czarno-białe stworzenie o wdzięcznym imieniu 

Frodo. Podobnie jak i w pierwszym dniu, podsumowaniem intensywnego programu była wspólna 

kolacja, dająca dalszą możliwość wymiany wrażeń i poglądów.  

Dzień trzeci rozpoczęliśmy wyjazdowo - wycieczką do Zamków w Sztumie i Kwidzynie. 

Pomimo początkowych komplikacji z ustaleniem miejsca zbiórki, udało nam się w pełnym składzie 

dotrzeć do Sztumu, gdzie w trakcie bardzo intrygującego wystąpienia dr Bogusza Wasika poznaliśmy 

skomplikowana historię sztumskiego założenia, dowiedzieliśmy się w jaki sposób badania 

archeologiczne przyczyniły się do poznania jego dziejów oraz znaleźliśmy odpowiedź na 

anegdotyczne pytanie Pana Aleksandra Masłowskiego, Kierownika Zamku w Sztumie: dlaczego 

odwiedzający Zamek w Sztumie, po przekroczeniu bramy wjazdowej, najpierw zdziwieni pytają: gdzie 

on jest? Ukoronowaniem, było zejście do najstarszej zachowanej części Zamku - gotyckich, 

sklepionych piwnic, jeszcze nie tak dawno służących mieszkańcom Sztumu jako pub.  

Następnie, po serdecznym pożegnaniu gospodarzy, wyruszyliśmy do Kwidzyna. Tam też, pod 

przewodnictwem dr Justyny Liguz, Kierowniczki Zamku oraz jego pracowników - Pani Joanny 

Jezierskiej i Pana Łukasza Repczyńskiego mieliśmy okazję poznać zarówno historię samego założenia, 

jak również współczesne problemy konserwatorskie, z którymi zmagają się zarządcy Zamku. Ponadto 

zwiedziliśmy zamkowe wystawy i obydwa kwidzyńskie Gdaniska, dowiadując się między innymi o tym 

jaka jest głębokość zamkowej studni, jak rozwiązać problem z organizacją wystaw 

w średniowiecznych, wilgotnych piwnicach, o zimujących w mniejszym Gdanisku nietoperzach oraz 

pustułkach zasiedlających wysokie, gotyckie szczyty Zamku.  

W drodze powrotnej, ze względu na plany wyjazdowe uczestników, zupełnie wbrew tradycji, 

nastąpiło rozdanie dyplomów, upamiętniających udział w tegorocznej Szkole Letniej, niosące ze sobą 

wiele śmiechu i radości, spowodowanej bardzo złośliwym chochlikiem drukarskim. Na szczęście po 

trzech dniach zadzierzgiwania znajomości byliśmy już na tyle ze sobą na tyle oswojeni i zżyci, że nikt 

chyba nie poczuł się urażony omyłką, którą Dyrekcja Muzeum solennie obiecała skorygować. Po wielu 

pożegnaniach, podziękowaniach i obietnicach utrzymania kontaktu a nawet, kto wie - zorganizowania 



 

pod egidą ICOMOS-u konferencji poświęconej wybranej przez nas samych, młodych profesjonalistów, 

tematyce, zasiedliśmy do ostatniego wspólnego obiadu. Po nim wszyscy uczestnicy rozeszli się - aby  

w miarę posiadanego czasu powrócić raz jeszcze, już indywidualnie na Zamek, dokonać zakupów 

książkowo-pamiątkowych lub wybrać się w drogę powrotną, mijając się na dworcu i w pociągach 

wiozących nas w stronę bliskich i odległych domów. 

 

 



 

Podsumowując: prócz kompleksowego programu, starannie dobranych tematów referatów 

oraz ogromnego zaangażowania Organizatorów, Szkoła Letnia w Malborku zapisała się w mojej 

pamięci przede wszystkim wszechpotężną dozą sympatii i troski, jaka spotykała uczestników na 

każdym kroku. Żadne z naszych pytań, a padały one licznie i nie zawsze ściśle wiązały się 

z kontekstem, nie pozostało bez odpowiedzi. Dyrekcja Zamku, ale też i wszyscy jego Pracownicy, 

łącznie z obsługą techniczną, niezmordowanie dokładali wszelkich starań abyśmy mogli rzeczywiście 

poczuć, obejrzeć i bez mała dotknąć wszystkiego, co wiązało się z tematyką zajęć. Identyfikator Szkoły 

bezproblemowo otwierał większość Zamkowych drzwi. Co było niezwykle ważne, również w czasie 

poza grupowym zwiedzaniem. Intensywność programu przyprawiała momentami o zawrót głowy, zaś 

możliwość powrotu i swobodnego, czasem nieraz kontemplacyjnego obcowania z różnorodnym 

zasobem zachowanej materii zabytkowej, pozwalała na złapanie oddechu. Kolejnym przykładem 

niezwykłej życzliwości Dyrekcji oraz pracowników Muzeum Zamkowego była prezentacja, będąca 

odpowiedzią na nieśmiałe prośby uczestników Szkoły, oryginalnego egzemplarza Marienburg Baujahr 

pochodzącego z końcówki XIX wieku. Możliwość naocznego przekonania się o skrupulatności 

precyzyjnego zapisu fotograficznego, dokumentującego przebieg najważniejszych prac budowlanych, 

renowacyjnych i konserwatorskich przeprowadzonych w danym roku, a także próbka specyficznego 

poczucia humoru, towarzyszącego kronikarskiemu dziełu, wzbudziła szczery entuzjazm wszystkich 

oglądających udostępniony rocznik.  

Przy tak otwartej postawie Organizatorów, którzy uczciwie, miejscami nieomal bezlitośnie szczerze, 

przedstawiali problemy i przywileje związane z utrzymaniem pokrzyżackiego dziedzictwa (vide: 

zawilgocone gotyckie piwnice Zamku w Kwidzynie i dostosowanie tematu oraz treści organizowanych 

tam wystaw do warunków odbiegających od wzorcowych przestrzeni muzealnych), przyjemnością 

było samodzielne poszukiwanie kluczowych odpowiedzi. Tym bardziej, że dzisiaj, jako spadkobiercy 

efektu dwustuletniej walki o zachowanie Zamku w najlepszej możliwie formie, znów znaleźliśmy się w 

punkcie zwrotnym. Po raz kolejny w swej historii, po siedemdziesięciu sześciu latach wysiłków  

i batalii stoczonej o przyszłość i kształt tego wyjątkowego miejsca, Zamek w Malborku znalazł się 

w stanie niemal takim, w jakim pozostawił go w 1942 jego ostatni, przedwojenny konserwator - 

Bernard Schmidt. Dzisiaj, mając przed oczyma ogromną reprodukcję zdjęcia witającego wszystkich 

przybywających do Zamku, pokazującą ogrom zniszczeń z 1945 roku, na drugiej zaś szali ważąc nowe, 

niespotykane dotychczas możliwości techniczne możemy zastanawiać się: jaki jest nasz stosunek do 

obiektów pochodzących z przeszłości, dzieł wcześniejszych epok? Gdzie przebiega granica pomiędzy 

restauracją a odtworzeniem? Jak wiele zmian można bez szkody wprowadzić w ramach adaptacji do 

konkretnych potrzeb? Czy znając niełatwą, wielowątkową historię tej niezwykłej budowli będziemy 



 

skłonni idealistycznie przyznać za Ruskienem, że rzeczywiście nie należy ona do nas? Że dana nam 

została na niezwykle krótki wycinek czasu, własnością zaś jest tych, którzy ją stworzyli  

i tych, którzy dopiero nadejdą po nas? I choć na to akurat pytanie każdy z nas musi udzielić 

odpowiedzi sam, jestem przekonana, że wszyscy uczestnicy 7. edycji Szkoły Letniej otrzymali zasób 

wiedzy i narzędzi, pozwalający przynajmniej na podjęcie próby. Wszakże jej poszukiwanie jest 

kluczowe nie tylko w przypadku Zamku w Malborku, ale może nawet ważniejsze przy wszystkich 

pozostałych, okazałych i tych zupełnie skromnych, zabytkach z jakimi spotykamy się w naszej 

codziennej praktyce.  

Korzystając z przywileju piszącej relację, chciałabym w tym miejscu, zarówno  

w imieniu wszystkich uczestników 7. edycji Szkoły Letniej PKN ICOMOS, jak i swoim własnym - raz 

jeszcze złożyć na ręce Organizatorów oraz goszczącego nas Muzeum Zamkowego w Malborku 

najserdeczniejsze podziękowanie za zorganizowanie tak fantastycznego przedsięwzięcia. Za ogrom 

wysiłku, troski oraz fenomenalną tematykę zajęć. Za czas, cierpliwość i doborowe towarzystwo. Za 

uśmiech, który nie schodził nikomu z twarzy, nawet w padającym deszczu. I na koniec - za możliwość 

bycia częścią tych niezwykłych trzech dni, tak bardzo inspirujących i twórczych, które długo jeszcze 

będą cieszyć wspomnieniami – PIĘKNIE DZIĘKUJEMY! 
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