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Warszawa, 09 marca 2022 roku 
 

APEL POLSKIEGO ŚRODOWISKA KONSERWATORSKIEGO 

O PODJĘCIE DZIAŁAŃ 

W OBRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO UKRAINY 

 

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, związany umową o współpracy 

z Komitetem Ukraińskim ICOMOS, podpisaną 6 czerwca 2000 roku w Kijowie, działając w porozumieniu 

i z poważnienia polskich organizacji i instytucji konserwatorskich, zwraca się do Komitetów ICOMOS i in-

nych międzynarodowych organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego na świecie o zaan-

gażowanie w obronę zagrożonego dziedzictwa kulturowego Ukrainy, w tym dóbr wpisanych na Listę Dzie-

dzictwa Światowego UNESCO. 

Polski Komitet Narodowy ICOMOS wielokrotnie podkreślał, że agresja w stosunku do dziedzictwa kulturo-

wego z pobudek politycznych lub etnicznych powinna być traktowana jako zbrodnia przeciw ludzkości, a jej 

sprawcy ścigani. Polski Komitet Narodowy ICOMOS od lat postulował, aby zasady Konwencji Haskiej 

z 1954 roku były stosowane w odniesieniu do światowego dziedzictwa kulturowego.  

W 2018 r. podczas międzynarodowej  konferencji w Warszawie reprezentanci 30 krajów przyjęli tzw. „Re-

komendację Warszawską”, w której wyrazili głębokie zaniepokojenie niszczącym oddziaływaniem konflik-

tów zbrojnych na miejsca Światowego Dziedzictwa Kulturowego.  

Aktualnie ten niepokój zwielokrotniła agresja Rosji na Ukrainę. Dlatego polskie środowisko konserwatorskie 

wyraża protest przeciw zbrodniczym poczynaniom wojsk rosyjskich i zwraca się do społeczności między-

narodowej o podjęcie natychmiastowych działań wspierających obrońców dziedzictwa kulturowego Ukrainy.  

Uznajemy za niedopuszczalne, aby na terenie Rosji mogła odbywać się sesja Komitetu Dziedzictwa Świa-

towego UNESCO, a jej przedstawiciel sprawował przez rok decyzyjne funkcje w Komitecie. Tak długo jak 

będzie trwała agresja na Ukrainę, Rosja powinna być wykluczona z prac w Komitecie Światowego Dzie-

dzictwa UNESCO.  

Apelujemy o wpisanie zagrożonych zniszczeniem miejsc światowego dziedzictwa UNESCO z terenu Ukra-

iny na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu  
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