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Wspomnienia o Oldze Płamienickiej 
 
15 lutego 2020 r. w wieku 66 lat zmarła ukraińska uczona i architekt Olga Płamienicka. 
 
W latach od 1980 do 2006 pracowała w Kijowskim Naukowo-Badawczym Instytucie 
Teorii i Historii Architektury i Budownictwa, w latach 2006-2007 w Ministerstwie Regio-
nalnego Rozwoju i Budownictwa, a od 2007 r. w Akademii Sztuki i Architektury. Ostat-
nio piastowała stanowisko dyrektora Ukraińskiego Państwowego Instytutu Dziedzictwa 
Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Ukrainy (zdjęcie: NIAZ Kamieniec na Facebo-
oku). 
 

 
 
Olha Anatolijewna Plamenetskaia była znanym ukraińskim architektem, historykiem 
architektury oraz fortyfikacji średniowiecznych i wczesnej epoki nowożytnej Podola. 
Ale przede wszystkim poświęciła ponad czterdzieści lat swojego życia naukowego ba-
daniom średniowiecznej architektury, urbanistyki i sztuki fortyfikacyjnej Kamieńca Po-
dolskiego – dawnemu miastu-twierdzy na pograniczu Zachodu i Wschodu oraz chrze-
ścijaństwa i islamu. Swoje zauroczenie Kamieńcem Podolskim przejęła po matce – 
Eugenii, która od początku lat 60. XX w. życie zawodowe związała z tym miastem (co 
ciekawe, więź emocjonalna Obu Pań była tak silna, że Olga po śmieci swojej matki 
wpisywała ją jako współautorkę swoich artykułów).  
 
Olga Płamienicka była inicjatorką programu prac konserwatorskich i restauratorskich 
zespołu Starego i Nowego Zamku oraz Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim 
(nie jest przypadkiem to, że o jej śmierci poinformował Narodowy Rezerwat Histo-
ryczno-Architektoniczny „Kamieniec”).  
 
Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków docenił Panią 
Olgę Płamienicką, przyznając Jej w 2001 r. nagrodę im. Profesora Jana Zachwatowi-
cza, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań, konserwacji i rewaloryzacji zabytków.  
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Pani Olga Płamienicka była redaktorem naukowym wydanego w 2005 r. we Lwowie 
przewodnika turystycznego w języku polskim pt. „Kamieniec Podolski”. Na str. 54 tego 
przewodnika można przeczytać:  
„W 1996 r. rozpoczęto wspólny ukraińsko-polski projekt restauracji Zamkowego Mostu. 
Ważnym dla tej sprawy wydarzeniem stała się prezentacja wspólnej ukraińsko-polskiej 
koncepcji restauracji mostu, opracowanej przez ukraińskiego architekta Olgę Płamie-
nicką i polskiego inżyniera Janusza Rymszę, dokonana w Warszawie przed premierem 
Polski Jerzym Buzkiem i premierem Ukrainy Wiktorem Juszczenką przy poparciu Am-
basady Polski w Ukrainie. (…) W 2002 r. z projektem opracowanym przez międzyna-
rodowy zespół, zapoznał się premier Polski Leszek Miller w czasie odwiedzin Ka-
mieńca, z którym łączą go związki rodzinne”.  
 
Moja współpraca z Olgą dotycząca prac związanych z Mostem Zamkowym w 
Kamieńcu Podolskim trwała od grudnia 1996 r. do lipca 2002 r. Z uwagi na to, że na 
przestrzeni wieków kolejne przebudowy mostu spowodowały znaczne przeciążenie 
przęseł i podpór mostu oraz podłoża skalnego, na którym obiekt jest posadowiony, 
nasza wspólna ukraińsko-polska koncepcja restauracji mostu zakładała przede 
wszystkim odciążenie obiektu i rozebranie murów tureckich. Jednak w 2002 r. została 
przyjęta do realizacji koncepcja przygotowana przez ośrodek lwowski polegająca na 
obetonowaniu konstrukcji z zewnątrz i nie rozwiązująca problemu przeciążenia mostu. 
Takiego rozwiązania ani Olga, ani ja, nie zaakceptowaliśmy. 
 
Natomiast wartością dodaną okresu od 1996 r. do 2002 r. była dobra współpraca 
polsko-ukraińska, której symbolem był most w Kamieńcu Podolskim. Symboliczny (i 
historyczny) most na kilka lat silnie połączył oba narody. W tym okresie każda wizyta 
Premiera RP w Ukrainie oraz Premiera Ukrainy w Polsce, rozpoczynała się od 
informacji o moście-symbolu w Kamieńcu Podolskim.  
 
Nie ma już nadziei, że z Olgą Płamienicką uratujemy most w Kamieńcu Podolskim 
przed zniszczeniem.  
 
Żegnaj Olgo! 
 
Janusz Rymsza 
zgodnie z zapisami kontraktu 12/98 podpisanego 6 kwietnia 1998 r. w Kijowie,  
odpowiedzialny za część inżynierską rewaloryzacji Mostu Zamkowego  
w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie  
(jedyny Polak w pięcioosobowej autorskiej grupie ukraińsko–polskiej)  

 
Poniżej kilka fotografii z tamtych, dobrych czasów, w których wspólne konferencje 
prasowe szefów rządów rozpoczynały się od informacji o wzorowej współpracy polsko-
ukraińskiej przy Moście Zamkowym w Kamieńcu Podolskim.  
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Olga Płamienicka przedstawia 

Premierowi RP Jerzemu Buzkowi i Premierowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence 
ukraińsko-polską koncepcję restauracji Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim 

(Warszawa, 7 kwietnia 2000 r.) 
 

     
Olga Płamienicka z Ambasadorem RP w Ukrainie Jerzym Bahrem 

i Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Anną Popowicz (Kijów, 6 czerwca 2000 r.) 
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Olga Płamienicka przedstawia Premierowi RP Leszkowi Millerowi 

ukraińsko-polską koncepcję restauracji Mostu Zamkowego w Kamieńcu Podolskim 
(Kamieniec Podolski, 3 lipca 2002 r.) 

 
 


