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Szanowni Państwo,  

 

Polski Komitet Narodowy ICOMOS uznaje dostarczanie informacji za priorytetowe 
działanie. Temu służy nasza strona internetowa, „Biuletyn Informacyjny”, czasopismo 
„Ochrona Dziedzictwa Kulturowego”, konferencje i zgromadzenia. Jednak te kanały 
informacji mają ograniczenia, przede wszystkim informacje są selekcjonowane 
tematycznie i nie mogą być dostarczane na bieżąco.   
 
„Comiesięcznik” jest informatorem Polskiego ICOMOS-u służącym dystrybucji 
różnorodnych, bieżących informacji na temat ochrony zabytków. „Comiesięcznik” 
prezentuje informacje zebrane przez członków Prezydium oraz dostarczone przez 
środowisko konserwatorskie. Informacje mają formę krótkich notatek, 
uporządkowanych w najprostszy sposób.    
 
 
Redaktor wydania marcowego: Pan Jacek Dąbrowski 
Redaktor wydania kwietniowego: Pan dr hab. Robert Hirsch – 
holm@poczta.onet.pl 
 
Zapraszamy do przesyłania krótkich notek o wszelkich konferencjach, 
publikacjach, wydarzeniach, które mogą zainteresować środowisko 
konserwatorskie.  
 

W imieniu Prezydium PKN ICOMOS, 

Bogusław Szmygin  

 
 

Międzynarodowa społeczność konserwatorska przesłała słowa wsparcia  

dla kolegów z Ukrainy w związku z rosyjską agresją na ten kraj. 

Polski Komitet Narodowy ICOMOS również odrębnie skierował do ICOMOS-u  

na Ukrainie wyrazy solidarności w tych dramatycznych okolicznościach. 

Mamy nadzieję, że szybko nadejdzie czas gdy będziemy mogli im konkretnie 

pomóc. 
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KONFERENCJE:  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Konferencja pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych” 18 i 19 marca br. 
w Krakowie, w murach Akademii Wychowania Fizycznego odbędzie się konferencja 
zorganizowana w 150. rocznicę utworzenia pierwszego w świecie parku narodowego 
w Yellowstone oraz 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego. 
Konferencja jest organizowana pod patronatem jm. prof. dr hab. Andrzeja Klimka – 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  
 
Jak piszą organizatorzy konferencji, pod pojęciem społecznych funkcji terenów 
chronionych rozumie się w szczególności: 

• zabezpieczenie przestrzeni dla poprawy psychicznej i fizycznej kondycji ludzi; 
• stworzenie warunków do działalności wychowawczej i dydaktycznej; 
• dbałość o dziedzictwo kulturowe; 
• poprawę jakości życia ludzi mieszkających na ich terenie i w najbliższym 

otoczeniu; 
• kształtowanie kultury partycypacji w zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym, 

poprzez współpracę z samorządami, organizacjami społecznymi i grupami 
obywateli; 

• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za środowisko; 
• wpływanie na jakość planowania przestrzennego; 
• transgraniczną współpracę w ochronie przyrody. 
 

Z natury rzeczy jest to konferencja zdominowana przez przyrodników i specjalistów 
z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Jednak tematów kulturowych nie brakuje, 
a problematyka ochrony szczególnych wartości w kontekście społecznym zdaje się 
być bliska dylematom konserwatorskim. Warto spojrzeć na nasze problemy z innej 
perspektywy. Warto zastanowić się, czy niegdyś modny, a dziś nieco zapomniany 
koncept ochrony zintegrowanej (przyrodniczej i kulturowej) nie zasługuje na ponowne 
przemyślenie? 
Bliższe informacje o konferencji: https://www.pieninypn.pl/pl/1427/0/konferencja-pt-
spoleczne-funkcje-obszarow-chronionych-222-r-.html 
A.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Informowaliśmy, że w dniach  21–22 marca br. w Belinie, Berlińska Izba Architektów, 
we współpracy z ICOMOS Germany i ICOMOS Izrael, organizuje konferencję „Erich-
Mendelsohn Symposium” poświęconą dorobkowi tego architekta. 

Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat realizacji Ericha Mendelsohna 
w różnych krajach oraz omówienie możliwości przygotowania międzynarodowej 
nominacji seryjnej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajdujące się 
w Polskie realizacje mogą być również elementami takiej nominacji seryjnej.  
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Organizatorzy konferencji otworzyli rejestrację na stronach Berlińskiej Izby Architektów 
(planowana jest możliwość udziału online). 

https://www.ak-berlin.de/nc/baukultur/veranstaltungen/erich-mendelsohn-symposium-
2122-maerz-2022.html?event=1195   
B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
W dniach 11–12 kwietnia br. odbędzie się we Florencji konferencja na temat: 
„Dostępności dziedzictwa kulturowego” zorganizowana przez Międzynarodowy 
Komitet Naukowy Teorii i Filozofii Konserwatorskiej ICOMOS (Theophilos), któremu 
przewodniczy Pan prof. Bogusław Szmygin – prezes PKN ICOMOS. 

https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Secretariat/Info_Members/Florence_C
all_ISC_Theory_2022.pdf?utm_content=buffer5403e&utm_medium=social&utm_sour
ce=twitter.com&utm_campaign=buffer  
J.D. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozpoznać przeszłość 
w teraźniejszości – Postdziedzictwo” 

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ wraz z Instytutem Historii 
Sztuki UJ zapraszają do udziału w kolejnej odsłonie dorocznej, ogólnopolskiej 
studencko-doktoranckiej konferencji poświęconej problematyce ochrony dziedzictwa 
kulturowego. Tym razem jako temat przewodni zaproponowano rozumienie określenia 
„postdziedzictwo”. Jak piszą Organizatorzy: „POSTDZIEDZICTWO” – tym jednym 
przewrotnym neologizmem chcemy zadać jednocześnie wiele pytań dotyczących 
rozmaitych aspektów problematyki dziedzictwa i jego ochrony – na czele z samym 
pojęciem „dziedzictwo”… 

Czy – wobec tak dynamicznych zmian rzeczywistości, w której żyjemy; cybernetyzacji, 
pandemii, kryzysu klimatycznego – „dziedzictwo” to nadal aktualna, przystająca do 
nowych okoliczności koncepcja? Jak rozumieć to ukute przed wieloma laty pojęcie 
dzisiaj – z perspektywy ponowoczesnej; gdy coraz więcej kategorii, przy pomocy 
których opisywano świat jeszcze w zeszłym stuleciu, podważa się i znosi? 

Konferencja odbędzie się 22 i 23 kwietnia br. – i będzie miała charakter stacjonarny. 
Obrady zostaną przeprowadzone w Instytucie Historii Sztuki UJ (ul. Grodzka 53, 
Kraków). Ze względu na (w dalszym ciągu) niepewną i dynamiczną sytuację 
epidemiczną, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu 
przeprowadzania konferencji na zdalny. 

Na abstrakty 20-minutowych wystąpień Organizatorzy czekają do 20 marca. Abstrakty 
powinny liczyć nie więcej niż 1000 słów. Abstrakty należy przesyłać na adres: 
konferencja.dziedzictwo@gmail.com, w tytule wpisując: „ABSTRAKT: [imię i nazwisko, 
tytuł referatu]”. 
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Bliższe informacje:  
https://www.facebook.com/events/2802324033403072/?ref=newsfeed 
Zachęcamy do rozpropagowania wydarzenia! 
A.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
W maju br. planowana jest V Warszawska Konferencja Konserwatorska 
organizowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków pt. „Zabytkowa 
architektura drewniana w ośrodkach miejskich – problematyka ochrony”. 

Celem konferencji będzie analiza szans i zagrożeń dla zabytkowych obiektów 
drewnianych znajdujących się na terenie polskich miast, a także próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie: Jak skutecznie chronić architekturę drewnianą na terenach 
miejskich? 
J.D. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Polski Komitet Narodowy ICOMOS wraz z Muzeum Zamkowym w Malborku organizuje 
międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną „Średniowieczne i nowożytne 
zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w Ośrodku 
Konferencyjnym Karwan w Malborku w dniach 28–29 września 2022 r.  

Celem konferencji jest całościowe spojrzenie na problematykę ochrony i użytkowania 
zabytkowych zamków. Złożona problematyka ochrony zamków była wielokrotnie 
dyskutowana od początku istnienia naszej dyscypliny. Jednak zmieniające się 
uwarunkowania zewnętrzne – przede wszystkim standardy użytkowe, techniczne 
i funkcjonalne, sprawiają, że temat powinny podejmować kolejne generacje 
konserwatorów.  

Wpisany na Listę UNESCO zamek w Malborku jest jednym z najliczniej odwiedzanych 
zabytków, co tworzy szereg trudnych problemów zarządczych. Poza tym dopiero 
w XXI w. wykonano ważne prace restauratorskie po zniszczeniach II wojny światowej. 
Są to okoliczności w pełni uzasadniające zorganizowanie międzynarodowej dyskusji 
o granicach i formach ochrony zamków w XXI wieku.  

Informacja o konferencji i zaproszenie do zgłaszania propozycji wystąpień pod linkiem:  
http://www.icomos-poland.org/pl/  
B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Konferencja pt. „Nowy Europejski Bauhaus szansą dla pogranicza polsko-
niemieckiego” zostanie zorganizowana w październiku 2022 r. z okazji 100-lecia 
budowy wieży ciśnień w Jankowej Żagańskiej.  
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W niewielkiej miejscowości Jankowa Żagańska w gm. 
Iłowa na terenie województwa lubuskiego zachował się 
(wzniesiony w 1922 r.) zabytek techniki o wyjątkowych 
walorach architektonicznych, który pod względem 
formalnym osadzony jest w nurcie architektury 
ekspresjonistycznej. Jest on dziełem uznanego 
berlińskiego architekta Otto Bartninga (1883–1959). Ta 
skromna w formie i położona na uboczu głównych dróg 
budowla przyciąga uwagę specjalistów z uwagi na rangę 
architekta. Otto Bartning współpracował m.in. 
z Walterem Gropiusem i był jednym z twórców Bauhausu  
w Weimarze. W latach 1929–1931 należał grupy „Der 
Ring”. Jego najwybitniejsze dzieła z tego okresu to dom 
Wylerberg k. Cleve (1921–24) oraz wieża ciśnień 

w Jankowej Żagańskiej (dawniej Zeipau) z 1922 r. 

Działaniem poprzedzającym konferencję będzie kwerenda w archiwum Bartninga. 
Zebrane materiały, obejmujące twórczość O. Bartninga i szkoły Bauhausu, mają 
stanowić punkt wyjścia i inspirację dla nowego myślenia, które proponuje Komisja 
Europejska – Nowego Europejskiego Bauhausu. Będą też służyły promocji 
i poszerzaniu wiedzy na temat zabytków modernizmu na pograniczu polsko-
niemieckim.  

Konferencja zostanie przygotowana przez Gminę Iłowa, we współpracy z Lubuskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i partnerami z Niemiec. Osoby 
zainteresowane mogą uzyskać informacje pod adresem promocja@ilowa.pl (Urząd 
Miejski w Iłowej ul. Żeromskiego 27 68-120 Iłowa).  
B.B. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
W dnia 17–18 listopada br. w Muzeum Śląska Opolskiego odbędzie się Konferencja 
naukowa „Utracone dziedzictwo – zachowana pamięć”. 

Organizatorzy chcieliby zastanowić się nad obecnymi możliwościami i kierunkami 
zachowywania pamięci o industrialnej przeszłości naszych regionów, bowiem choć 
notujemy coraz powszechniejsze zainteresowanie dziedzictwem poprzemysłowym 
musimy liczyć się (często) z nieuchronną utratą jego materialnego wyrazu. 

Podczas konferencji Organizatorzy chcą porozmawiać o wyzwaniach, które stoją 
przed instytucjami zajmującymi się badaniem, dokumentowaniem i edukacją 
ukierunkowaną na infrastrukturę techniczną i przemysłową. Do udziału w konferencji 
zaproszeni są wszyscy, którym bliska jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa 
przemysłowego – naukowcy, muzealnicy, pasjonaci, przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń, a także przedsiębiorcy. 
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Zgłoszenia uczestnictwa i streszczenia referatów należy przesyłać do 31 marca br. 
Szczegółowe informacje: https://muzeum.opole.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-
konferencji-naukowej-utracone-dziedzictwo-zachowana-pamiec-/ 
J.D. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

PUBLIKACJE: 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 
 
Gdzie kopka to Konopka 

Nakładem Wydawnictwa Astraia (2021) ukazała się 
książka pt. „Modlnica. Kościół św. Wojciecha i Matki 
Bożej Bolesnej”. Odnotujmy ten fakt nie tyle z uwagi na 
rangę tematu – skądinąd wyjątkowo skrupulatnie 
i rzetelnie podjętego, ale z uwagi na autora – Stanisława 
Nowinę Konopkę (autorem znakomitych zdjęć jest Rafał 
Monita) oraz Wydawnictwo Astraia.  

Wracając do Modlnicy – to oczywiście siedziba rodowa 
Konopków (herbu Nowina), a kościół i jego dzieje są 
pretekstem do opowieści o miejscu i ludziach, o rodzinie 
tak silnie związanej podkrakowskimi dworami 
w Mogilanach, i właśnie w Modlnicy. Rodzina to tak 
liczna, że i przylgnęło do niej powiedzonko: Gdzie kopka, 
tam Konopka, a i zasłużona wielce w dziejach naszego 

kraju. Jednym z nestorów rodu jest nasz przyjaciel i kolega Marek Konopka, zaś autor 
publikacji – Stanisław V (od roku 1780) jest jego bliskim krewnym. Dobrze wiedzieć, 
że najmłodsza generacja Konopków podejmuje dzieło dbałości o rodzinne i narodowe 
dziedzictwo. A że dzieje Konopków splotły się z rodziną Weissów (autor jest 
potomkiem malarza Wojciecha Weissa), to tym lepiej rokuje dla kreatywności rodu! 

Warto także zajrzeć na stronę Wydawnictwa Astraia, gdzie znajdą Państwo wiele 
ambitnych pozycji poświęconych sztuce, w różnych jej odmianach, w tym także 
publikacji o zabytkowych kościołach – https://astraia.pl/  
MoBo 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 
 
Na stronie PKN ICOMOS w zakładce „Czasopismo” zostały udostępnione dwa nowe 
numery czasopisma „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” przygotowane 
z materiałów zgłoszonych w 2021 roku. Publikacja zawiera materiały autorów polskich 
oraz zagranicznych. Numery czasopisma nie mają charakteru monograficznego, 
chociaż dominują w nich artykuły powiązane z tematyką konferencji, które PKN 
ICOMOS organizował w minionym roku.  
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Na stronie czasopisma jest też zaproszenie do zgłaszania artykułów poświęconych 
zapewnieniu dostępności zabytków – call jest zatytułowany „Dostosowanie zabytków 
do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – przepisy, zasady, dobre praktyki”.  

Jednocześnie przypominamy, że zbliża się termin zgłaszania propozycji referatów na 
majową konferencję poświęconą tej problematyce (informacje na stronie PKN 
ICOMOS). 

Dostęp do czasopisma „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” poprzez link: 
https://ph.pollub.pl/index.php/odk  
B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 

  
Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, 
miejska instytucja kultury zajmującą się 
popularyzacją dorobku artystycznego rodu 
z Wilna oraz białostockiego środowiska 
artystycznego, wydała monografię 
zatytułowaną „Rudolf Macura (1886–1940). 
Portret architekta niestrudzonego”, 
autorstwa Sebastiana Wichra. 

Na blisko sześciuset stronach publikacji 
przybliżono sylwetkę i działalność architekta, 

artysty malarza, etnografa i kolekcjonera. Urodzony w Kałuszu, wychowany 
w Przemyślu, wykształcony w Krakowie (studiował malarstwo u Józefa Mehoffera 
i architekturę u Józefa Gałęzowskiego), pierwsze szlify zawodowe zdobywał we 
Lwowie w słynnej pracowni architektoniczno-budowlanej Jana Sosnowskiego i Alfreda 
Zachariewicza. Był laureatem kilku konkursów architektonicznych zorganizowanych 
na terenie Galicji. W latach 1919–1924 pełnił funkcję architekta powiatowego 
w Ostrołęce, gdzie pracował także jako pedagog. Następnie zatrudniony był 
w Oddziale Dyrekcji Robót Publicznych w Białymstoku. Od 1932 roku prowadził 
własną praktykę architektoniczną. Ostatnie lata życia spędził w Warszawie. 
Projektował i odbudowywał kościoły (w Bronowie, Czarni, Kadzidle, Kleczkowie, 
Kuziach, Nowogrodzie i Ostrołęce), obiekty użyteczności publicznej, budynki 
mieszkalne i pomniki (m.in. w Bielsku Podlaskim, Białymstoku, Łomży, Ostrołęce, 
Ostrowi Mazowieckiej i Wołkowysku), uprawiał malarstwo, animował życie społeczno-
kulturalne, dokumentował i kolekcjonował dziedzictwo kulturowe Kurpiów. Jego życie 
i dzieło doskonale odzwierciedlają obraz pokolenia, które po 1918 roku budowało 
tożsamość odradzającej się Polski i zmieniało oblicze jej krajobrazu. 

Autor książki – absolwent konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu – jest pracownikiem Galerii im. Sleńdzińskich 
w Białymstoku. 

Fot. - https://www.facebook.com/events/519528259345621/?ref=newsfeed  
S.W., J.D. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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VARIA: 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 

W dniu 8 marca 2022 roku upłynie 100 lat 
od przyjęcia przez Senat Politechniki 
Warszawskiej Uchwały o utworzeniu na 
Wydziale Architektury Zakładu Architektury 
Polskiej,  który od tamtego czasu, zgodnie 
z zamysłem profesora Oskara 

Sosnowskiego – jego założyciela i pierwszego kierownika, konsekwentnie prowadzi 
badania nad dziejami architektury, urbanistyki i sztuki dawnej i obecnej 
Rzeczypospolitej w oparciu o gromadzone materiały dokumentacyjne i pomiarowe. 

Od 100 lat stale dopełniane i opracowywane Zbiory Naukowe Zakładu Architektury 
Polskiej WAPW bez wątpienia stanowią dziś jedną z najcenniejszych kolekcji 
materiałów inwentaryzacyjnych historycznych założeń urbanistycznych i obiektów 
architektonicznych w Polsce – około 35 tysięcy rysunków, około 800 planów miast 
i około 25 tysięcy fotografii, w wielu przypadkach o bezcennej wartości naukowej 
i archiwalnej. 

Wiele materiałów ze Zbiorów Naukowych ZAP, zarówno przed jak i po wojnie, zostało  
wykorzystywanych w licznych badaniach, opracowaniach i publikacjach oraz przy 
pracach konserwatorskich i projektowych w historycznym kontekście kulturowym. 
Upowszechnieniu wiedzy na temat zasobu Zbiorów i badań wykonanych 
z wykorzystaniem zawartych w nich materiałów przed wojną służyły między innymi 
dwa, wydawane przez ZAP, periodyki naukowe: „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury” 
i „Studia do dziejów sztuki w Polsce”. Zakład Architektury Polskiej chcąc powrócić do 
tej przez wiele lat zarzuconej zakładowej tradycji wydawniczej, w nawiązaniu do 
publikowanych w okresie międzywojennym, a nie reaktywowanych po wojnie „Studiów 
do dziejów sztuki w Polsce”, w roku 2018 ze wsparciem władz Wydziału Architektury 
i Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej rozpoczął wydawanie serii 
monografii pt. „Studia do dziejów architektury i urbanistyki w Polsce” – corocznie w jej 
ramach publikując jeden tom zawierający wyniki prac naukowych oraz bogato 
ilustrowane opracowania dotąd szerzej badawczo niewykorzystanych archiwalnych 
materiałów dokumentacyjnych i pomiarowych z zakresu wybranego zagadnienia 
szeroko pojętej problematyki badań nad architekturą i urbanistyką z terenu dawnej 
i obecnej Rzeczypospolitej. 

Aktualnie, w związku z przypadającym w roku bieżącym 100-leciem utworzenia 
Zakładu Architektury Polskiej na Wydziale Architektury PW, pragnę w szczególności 
zachęcić Państwa do zapoznania się z przygotowanym specjalnie z tej okazji trzecim 
tomem serii „Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce” zatytułowanym  
„Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej z perspektywy 100 lat” oraz towarzyszącym mu dodatkiem specjalnym 
pt. „Zakład Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 
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(1922–2019)”, w którym znajdziecie Państwo nie tylko szczegółowe dane na temat  
działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Zakładu w latach 1922–2019, ale 
także bibliografię publikacji jego niegdysiejszych i obecnych pracowników oraz 
wydawnictw dotyczących działalności, dorobku i Zbiorów Naukowych ZAP. 

W ramach serii „Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce” [red. M. 
Rozbicka] dotychczas ukazały się następujące tomy (wydane przez Oficynę 
Wydawniczą PW): 

• Tom I – Kresy dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 2018; 
• Tom II –  Przyszłość rzeczy minionych, Warszawa 2019; 
• Tom III – Zbiory naukowe Zakładu Architektury Polskiej Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej z perspektywy 100 lat [dodatek specjalny: Zakład 
Architektury Polskiej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1922–
2019)], Warszawa 2020; 

• Tom IV – Ludzie – projekty – badania, Warszawa 2021. 
M.R. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Historyczny Dom Zdrojowy w Gdańsku – Brzeźnie otwarty po rewaloryzacji 

W ostatnich latach wiele zabytkowych budynków w Polsce, po czasach zapomnienia 
i degradacji doczekało się kompleksowej rewaloryzacji. Jednym z nich jest historyczny 
Dom Zdrojowy położony w nadmorskiej dzielnicy Gdańska – Brzeźnie. Jest to jeden 
z kilku ocalałych budynków o tej funkcji, których wiele powstało przy plażach nad 
Zatoką Gdańską pod koniec XIX i na początku XX wieku. 

Dom Zdrojowy zbudowany został w parku zdrojowym w 1893 roku jako trójbryłowy 
budynek na planie prostokąta, z reprezentacyjną częścią centralną, dwoma 
symetrycznymi skrzydłami bocznymi oraz drewnianymi werandami. W 1899 roku 
powiększono jego bryłę, dobudowując od wschodu nową część, w innej już stylistyce. 
Budynek położony jest w atrakcyjnym miejscu, przy uczęszczanej alei, około 100 
metrów od pięknej plaży.   

Budynek działał zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem aż do II wojny 
światowej. Po jej zakończeniu dawna funkcja do niego nie powróciła. Wykorzystywany 
był do różnych celów, a w 1959 roku zostały w nim urządzone mieszkania komunalne. 
Ten stan trwał aż do 2016 roku, kiedy lokatorów przeniesiono, planując poważne 
zmiany. Po okresie przygotowań, w lipcu 2019 roku rozpoczął się jego remont 
kapitalny. W ramach inwestycji dostosowano budynek do współczesnych wymogów 
i poddano kompleksowym pracom restauratorskim. W nowej odsłonie budynek stał się 
miejscem edukacji ekologicznej. Znajdują się tu również miejsca noclegowe 
i restauracja. Część pokoi ma widok na morze.  

Otwarcie Domu Zdrojowego nastąpiło w grudniu 2021 roku w ramach cyklu imprez 
kulturalnych prezentujących ten projekt. Jak podają lokalne media koszty inwestycji 
wyniosły około 27 mln złotych. Przedsięwzięcie było realizowane przez Hevelianum, 
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czyli jednostkę budżetową Gminy Miasta Gdańska, specjalizującą się w zarządzaniu 
zabytkami i opiekującą się także Fortem Góry Gradowej w Gdańsku.  
W czasie pobytu w Trójmieście warto teraz odwiedzić kolejne interesujące miejsce.  

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: www.hevelianum.pl  
R.H. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Zbliża się obchodzony na całym świecie 18. kwietnia Międzynarodowy Dzień Zabytków 
(International Day for Monuments and Sites). Data ustalona w 1982 roku została 
zatwierdzona podczas 22. Konferencji Generalnej ICOMOS w 1983 r. Każdego roku, 
dla wszelkich działań organizowanych z okazji obchodów tego dnia i dla wszystkich, 
którzy chcą się do nich przyłączyć, ICOMOS proponuje inny temat przewodni. 
Tegoroczny to Dziedzictwo i klimat (Heritage and Climate). 

Więcej informacji na https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-
monuments-and-sites/104836-18-april-2022-heritage-and-climate  
K.K. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
W dniu 1 marca została ogłoszona tegoroczna edycja listy World Monument Watch 
2022. Spośród 225 zgłoszonych propozycji, po szczegółowej ocenie dokonanej przez 
ekspertów ICOMOS, wytypowana został grupa 25 obiektów o dużym znaczeniu dla 
dziedzictwa, które stoją w obliczu poważnych zagrożeń i wyzwań. Należą do nich m.in. 
zmiany klimatyczne, niezrównoważona turystyka czy działania zbrojne i kataklizmy. 

Wśród obiektów na tegorocznej liście World Monument Watch, znalazły się m.in.: 
historyczna zabudowa centrum Bejrutu zniszczona w wyniku katastrofalnego wybuchu 
w miejscowym porcie w sierpniu 2020 r., synagoga i żydowskie dziedzictwo 
w Timisoarze w Rumunii czy wzniesiony przez Henryka VIII zamek Hurst na Hurst Spit 
k/Keyhaven w Wielkiej Brytanii, który uległ częściowemu zawaleniu w 2021 r. ze 
względu na postępującą erozję wybrzeża. 

Szczegółowe informacje na stronie:  https://www.wmf.org/2022watch?s=03 
J.D. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Na portalu ICOMOS International została stworzona strona informacyjna 
Międzynarodowego Komitetu Naukowego Teorii i Filozofii Konserwatorskiej. Strona 
prezentuje podstawowe informacje o historii, zadaniach i planach działania tego 
ważnego komitetu.  

Dostęp do strony poprzez link: https://theophilos.icomos.org   
B.S. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
W dniu 31 marca mija termin składania wniosków w ramach programu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona Zabytków, o dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia jeszcze w bieżącym roku lub 
przeprowadzonych w ostatnich trzech latach.  

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne 
jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do 
rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.  

Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow4   
K.K. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Zmiany w Nowym Roku 

Magdalena Gawin, w latach 2015–2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, złożyła rezygnację. Od 
1 stycznia została dyrektorem Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. 
Jest doktorem historii, w Instytucie Historycznym PAN w 2016 r. uzyskała habilitację. 

Z jej inicjatywy, 8 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie przedstawiciele 
UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Banku Światowego oraz Global Alliance for Urban 
Crises przyjęli Rekomendację Warszawską w sprawie odbudowy i rekonstrukcji 
dziedzictwa kulturowego. Zainicjowała kampanię „Krajobraz Mojego Miasta”, którą od 
2016 r. realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zaleciła wojewódzkim konserwatorom 
zabytków w większym stopniu obejmować ochroną powojenną architekturę 
modernistyczną. Od 1971 r., kiedy reaktywowano stanowisko, Magdalena Gawin była 
14. Generalnym Konserwatorem Zabytków, a od 2003 r. piątym pełniącym tę funkcję 
wiceministrem kultury.  

֎ 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, powołał 1 stycznia 
Jarosława Sellina, sekretarza stanu w MKiDN, na stanowisko Generalnego 
Konserwatora Zabytków.  

Jarosław Sellin jest doktorem nauk humanistycznych. Po studiach na Uniwersytecie 
Gdańskim pracował jako nauczyciel, a następnie, w latach 1989–1993, jako nauczyciel 
akademicki, specjalizując się w historii nowożytnej XVI–XVIII wieku. Od roku 1990 r. 
pracował jako dziennikarz w tygodniku „Młoda Polska”, a później w TVP i Telewizji 
Polsat. W latach 1999–2005 był członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
W latach 2005–2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Od listopada 2015 r. jest sekretarzem stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

֎ 
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Z początkiem roku stanowisko dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN 
objęła dr inż. arch. Katarzyna Pałubska. Ukończyła architekturę na Politechnice 
Warszawskiej, uzyskała doktorat z zakresu ochrony krajobrazu, pracowała także na 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W ciągu ostatnich trzech lat K. Pałubska 
była zastępcą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rok temu 
została zastępcą dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków. K. Pałubska od 
kilkunastu lat należy do ICOMOS, w którym prowadziła Biuro Prezydium, następnie 
była skarbnikiem, a od 2021 r. została wybrana do Prezydium ICOMOS i pełni funkcję 
wiceprezesa. W 2015 r. w ramach obchodów 50-lecia ICOMOS przygotowała 
publikację „ICOMOS POLSKA – 50 lat w służbie ochrony zabytków”.  

֎ 

Od 1 marca na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków 
w MKiDN powołany został Jakub Wiśniewski, dotychczasowy radca ministra w DOZ. 

֎ 

Z końcem 2021 r. zakończył pracę w Narodowym Instytucie Dziedzictwa Bartosz 
Skaldawski (absolwent archeologii UW), piastujący funkcję dyrektora Instytutu od 
2018 r. Objął stanowisko zastępcy dyrektora w Narodowym Instytucie Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów. 

֎ 

W styczniu odszedł z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Mariusz Czuba, zastępca 
dyrektora NID w latach 2008–2021. M. Czuba jest historykiem sztuki (absolwentem 
UJ), w latach 1999–2008 był Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

֎ 

1 stycznia na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołana 
została dr hab. Katarzyna Zalasińska, zajmująca wcześniej (od 2018 r.) stanowisko 
dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków w MKiDN. K. Zalasińska jest dr hab. nauk 
prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie ochrony zabytków, 
działalności muzeów, bibliotek i archiwów oraz w obrocie dziełami sztuki. Jest autorką 
kilku monografii i wielu artykułów naukowych, w tym komentarza do ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz współautorką komentarza do Konwencji 
UNESCO w dziedzinie kultury. W latach 2012–2017 była członkiem Rady Ochrony 
Zabytków, a w latach 2013–2019 Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
działających przy MKiDN. Od 2018 była Przewodniczącą Komitetu Światowego 
Dziedzictwa w Polsce. W latach 2015–2016 była prezeską Warszawskiego Oddziału 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 

֎ 

Od 1 lutego zastępczynią dyrektora NID jest Elżbieta Ofat, która będzie nadzorować 
sprawy finansowe, kadrowe oraz administracyjne. E. Ofat jest absolwentką Akademii 
Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, kilku 
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kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Akademii Leona 
Koźmińskiego oraz stażystką Programu Europejskich Rezydencji Królewskich 
w Pałacu w Wersalu. 

Od lat związana z muzeami, pracowała m.in. jako zastępca dyrektora ds. Zarządzania 
w Muzeum Łazienki Królewskie, zastępca dyrektora ds. marketingu Zamku 
Królewskiego w Warszawie a także jako dyrektor Departamentu Strategii 
w Ministerstwie Kultury. 

֎ 

Z dniem 20 stycznia, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława 
Sellina, wojewoda małopolski, Łukasz Kmita, powołał Dominikę Długosz na 
stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dr inż. arch. 
Dominika Długosz pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie 
od 12 lat. Pracę w WUOZ rozpoczęła od stanowiska inspektora ds. zabytków 
nieruchomych. Od 2018 r. zajmowała stanowisko zastępcy Małopolskiego WKZ. 

Po zaledwie dwóch tygodniach (4 lutego) na stanowisko Małopolskiego Konserwatora 
Zabytków został powołany dr inż. arch. Piotr Turkiewicz. Dr inż. arch. Piotr Turkiewicz 
ukończył Wydział Architektury i Urbanistyki oraz podyplomowe studia z zakresu badań 
i analiz architektury historycznej na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki. 
Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk 
Pięknych im. J. Matejki w Krakowie, gdzie dotychczas prowadził Pracownię 
Projektowania Architektonicznego. Jest autorem licznych projektów z zakresu 
architektury, wystawiennictwa oraz wnętrz realizowanych m.in. dla takich instytucji jak 
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe 
Zbiory Sztuki, Muzeum Narodowe w Krakowie czy Instytut Cervantesa. 

W ostatnich czterech latach (2018–2022) funkcję Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków pełniło sześć osób. 

֎ 

1 marca na stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa 
mianowana została dr hab. Monika Bogdanowska. Jest konserwatorem, 
absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pracownikiem Politechniki 
Krakowskiej. W ostatnich dwóch latach pracowała na stanowisku Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

֎ 

9 lutego zmarł Jerzy Kruppé (l. 90), archeolog, profesor 
w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN i Uniwersytecie 
Warszawskim. Mając zaledwie 13 lat, brał udział w Powstaniu 
Warszawskim jako łącznik w ramach Zgrupowania AK Sienkiewicz 
(Grupa AK Północ), Batalionu Łukasińskiego oraz Zgrupowania 
AK Kuba-Sosna. 
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Był pionierem badań archeologicznych okresu średniowiecza i nowożytnego w Polsce 
(w czasie odbudowy Starego Miasta w Warszawie) i wybitnym autorytetem w tej 
dziedzinie. Komisja Archeologiczna ICOMOS wspólnie z Instytutem Archeologii UMK 
przyznały Mu w 2021 r. medal im. Leszka Kajzera. 
MHK 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


