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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 wrześniowego: Pan Jacek Dąbrowski 
Redaktor wydania październikowego: Pan Jacek Dąbrowski 
druidus66@gmail.com 
 
Zapraszamy do przesyłania krótkich notek o wszelkich konferencjach, 
publikacjach, wydarzeniach, które mogą zainteresować środowisko 
konserwatorskie.  
 

W imieniu Prezydium PKN ICOMOS, 

Bogusław Szmygin  
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KONFERENCJE:  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Tegoroczna konferencja organizowana przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS nosi 
tytuł: Przestrzenie publiczne w zabytkowych miastach – zasady ochrony i dobre 
praktyki.  
Konferencja odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, w dniach 5–6 grudnia 
2022 r. Konferencja jest współorganizowana przez Zamek Królewski w Warszawie, 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie oraz 
Komitet Urbanistyki i Architektury PAN. 
Celem konferencji jest organizacja dyskusji i wymiany doświadczeń środowiska 
konserwatorów, architektów, urbanistów i architektów krajobrazu na temat 
współczesnych zasad, form i granic kształtowania przestrzeni publicznych w miastach 
historycznych.  
Informacje o konferencji będą dostępne na stronie PKN ICOMOS: http://www.icomos-
poland.org  
Materiały konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego.  
Streszczenia referatów należy nadsyłać do 30 października 2022 roku, na adres: 
sekretariat@icomos-poland.org  
B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Doświadczenia i Perspektywy Powrotów Dóbr Kultury 

W dniach 10–11 czerwca br. w Gdańsku, w gościnnych 
progach Dworu Artusa i Bazyliki Mariackiej, odbyło się 
polsko-niemieckie sympozjum zatytułowane 
Doświadczenia i Perspektywy Powrotów Dóbr 
Kultury. 

Szczegółowe informacje na temat tego interesującego 
wydarzenia znajdują się pod adresem: Centrum Herdera 
» 10.06.22 Polsko-niemieckie sympozjum pt. 
„Doświadczenia i Perspektywy Powrotów Dóbr Kultury” 
(ug.edu.pl) 
W.Z. 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
VI Wolińskie Spotkania Mediewistyczne 

W dniach 26–28 sierpnia br. odbyła się konferencja naukowa VI Wolińskie Spotkania 
Mediewistyczne –70. lat polskich badań archeologicznych w Wolinie. Organizatorami 
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byli: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 
Gmina Wolin, Stacja Archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz PKN 
ICOMOS. W konferencji wzięli udział archeolodzy i historycy z Danii, Niemiec, 
Norwegii, Estonii i Szwecji oraz czołowi mediewiści z polskich uniwersytetów i PAN. 
Gośćmi spotkania byli także przedstawiciele wojewody Pomorza Zachodniego 
i Ministerstwa Nauki i Edukacji. 

Uczestnicy omawiali wyniki najnowszych badań w miastach-portach nad Bałtykiem 
w okresie wczesnego średniowiecza (VIII–XII w.), m. in. w Hedeby, Birce, Ribe, 
Bergen i Trondheim oraz na polskich stanowiskach w Wolinie i Truso. Odbył się także 
specjalny panel poświęcony zasadom ochrony i możliwościom eksponowania odkryć 
w Wolinie, który według kronikarzy był największym portem słowiańskim nad 
Bałtykiem, mającym szczególne znaczenie w okresie powstania państwa polskiego, 
a w sagach skandynawskich pojawia się jako Jomsborg – siedziba wikingów, gdzie 
azyl znalazł władca Danii Harald Sinozęby. W trakcie wykopalisk wolińskich wydobyto 
15 tysięcy zabytków (m. in. figurkę Światowita), które niestety nie znajdują miejsca 
w mikroskopijnym muzeum. Uczestnicy panelu określili niezbędne działania dla 
ochrony substancji zabytkowej Wolina i warunki jej ekspozycji oraz zaapelowali do 
MKiDN o podjęcie starań o wpisanie Wolina na listę UNESCO. 
MHK 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Warsztaty Kampanologiczne w Zielonej Górze 

W dnia 6–7 września br. w Zielonej Górze odbyły się 
warsztaty poświęcone problematyce ochrony 
zabytkowych dzwonów. Organizatorami byli 
specjaliści skupieni wokół Ludwisarstwo.pl, przy 
współpracy z Lubuskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, Instytutem Historii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutem Sztuki 
PAN oraz Fundacją Societas Campanologica.  

Ochrona zabytkowych dzwonów w Polsce pozostaje wyzwaniem. Składa się na to stan 
badań, dokumentacja konserwatorska, praktyki badawcze i konserwatorskie, 
zagrożenia, wyzwania, doświadczenia – to tylko niektóre składowe tego ważkiego 
problemu. Pomimo ogromnych strat wojennych nie wykonano w Polsce pełnej 
inwentaryzacji dzwonów. Wszystko to tworzy przestrzeń dla podjęcia dyskusji nad 
działaniami które mogłyby poprawiać stan zachowania zabytkowych dzwonów. 
Podczas seminarium podjęto próbę sformułowania kierunków działań w zakresie prac 
renowacyjnych i konserwacyjnych dzwonów i zespołów dzwonowych. 

Osoby zainteresowane tą tematyką mogą nawiązać kontakt z Panem Marcelim 
Tureczkiem: marcelitureczek@interia.pl 
B.B. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 



 

 
coMiesięcznik Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS ° wrzesień 2022 

Strona | 4 

Wiedza zapomniana. Budownictwo drewniane i tradycje ciesielskie w Polsce 

W dniu 28 września w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie 
odbyło się Seminarium związane było z trwającą w Muzeum wystawą Duch ukryty w 
drzewach na którą do Polski przyjechały zbiory Muzeum Ciesielstwa Takenaka. 
Wystąpienia koncentrowały się wokół specyfiki polskiego ciesielstwa i architektury 
drewnianej, która w naszych warunkach zaczyna już stanowić dziedzictwo utracone. 
Udział w seminarium wzięli praktycy konserwatorzy i inżynierowie na co dzień 
zajmujący się ochroną zabytków architektury drewnianej, a przede wszystkim liczne 
grono miłośników polskiego budownictwa regionalnego.  

W ostatnim wystąpieniu zostały przedstawione wstępne wyniki Raportu o stanie 
architektury drewnianej, który powstaje w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.  

Po wykładach uczestnicy seminarium udali się do prywatnego skansenu w Zakrzowie, 
gdzie właścicielka – konserwator dzieł sztuki – zebrała znakomitą kolekcję 
drewnianych obiektów, w tym uratowaną ostatnio najstarszą zachowaną 
podkrakowską chałupę z Mydlnik, pochodzącą z roku 1821.  

Seminarium przygotowane zostało we współpracy z Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha, a organizatorem imprezy było Centrum Architektury Drewnianej 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  

Wystąpienia zostaną udostępnione na stronie organizatora wydarzenia. 

 
Na zdjęciu uczestnicy seminarium przed chałupą z Mydlnik. Fot. Antoni Łapajerski 
 
MoBo 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
„Wspólne dziedzictwo” – 29. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i 
Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów 

W dniach 28 września–1 października br. odbyła się w Szczecinie 29. Konferencja 
Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów pod 
tytułem Muzeum jako miejsce napięć, pole konfliktu, przestrzeń dialogu w Europie 
Środkowej „Rzeczy – Aktorzy – Przestrzenie”. 
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Wykład gościnny prof. dr hab. Bénédicte Savoy (Berlin): Niewidzialny czas. Przeszłość 
muzeów w teraźniejszości i przyszłości. W konferencji uczestniczyli m.in. dr Laima 
Laučkaitė (Wilno), dr Ruth Slenczka – dyrektorka Pomorskiego Muzeum Krajowego 
w Greifswaldzie, dr hab. Piotr Korduba, prof. UAM, dr Dietmar Popp (Marburg) dr hab. 
Ewa Manikowska, prof. IS PAN (Warszawa). 
MHK 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
Sieć szkoleniowa HERILAND (https://www.heriland.eu/) organizuje międzynarodową 
konferencję Cultural Heritage and Spatial Planning.  

Konferencja odbędzie się w Amsterdamie, w dniach 13–14 października 2022. 
Podczas konferencji zostaną przedstawione wyniki prac doktorantów pracujących 
w ramach konsorcjum. Badania te są ukierunkowane na zagadnienia planowania 
przestrzennego w aspektach Democratisation, Inclusivity, Migration, Multicultural 
Society, Digitisation and Climate Change. 

Celem konferencji jest wypracowanie wniosków, które mają wytyczyć dalsze kierunki 
szkoleń, prac badawczych i polityki w zakresie ochrony dziedzictwa. 

Link do konferencji: https://www.heriland.eu/international-conference-on-cultural-
heritage-and-spatial-planning%e2%80%8b/ 
B.S.  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
Jubileusz 100-lecia budowy wieży ciśnień w Jankowej Żagańskiej – dzieło Otto 
Bartninga 

W niewielkiej miejscowości Jankowa Żagańskiej w gm. Iłowa, na terenie województwa 
lubuskiego, zachował się zabytek techniki o wyjątkowych walorach architektonicznych. 
Jest to wieża ciśnień zaprojektowana przez uznanego berlińskiego architekta Otto 
Bartninga (1883–1959), która wzniesiona została w 1922 r. na terenie dawnej cegielni. 
Pod względem formalnym budowla osadzona jest w nurcie architektury 
ekspresjonistycznej, co w przypadku tego typu obiektów stanowi prawdziwą rzadkość 
w regionie.  

W związku z tym, iż od czasu budowy upłynęło 100 lat postanowiono ten jubileusz 
uświetnić organizując sesję naukową, w której przypomniany zostanie mistrz i jego 
dzieła. Odbędzie się ona 14 października 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Jankowej 
Żagańskiej. Organizatorami są Burmistrz Iłowej we współpracy z Burmistrzem 
Jänschwalde oraz partnerami z Polski i Niemiec. Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy w Iłowej, e-mail: ilowa@ilowa.pl  
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B.B. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
Międzynarodowa Konferencja pt. Ogrody i parki Łużyc. Dziedzictwo kulturowe 
Europy odbędzie się w dniach 20–22 października w Żaganiu. 

Konferencja poświęcona jest związkom i znaczeniu dziedzictwa w kontekście 
europejskim.  

Krajobraz kulturowy brandenburskiej, saksońskiej 
i polskiej części Łużyc charakteryzuje się bogatym 
dziedzictwem zabytkowych ogrodów, parków i pałaców. 
Dziewięć z najbardziej znaczących obiektów 
współpracuje ze sobą w ramach założonego w roku 
2010 Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Należą 
do nich: znajdujący się na liście światowego dziedzictwa 
UNESCO park w Bad Muskau/Łęknicy, Park 
Przypałacowy w Brodach, Pałac i Park Neschwitz, Park 
Książęcy Zatonie, Park i Pałac Altdöbern, Park Branitz, 
Park Kromlau, Ogród Różany w Forst i Park Książęcy 
w Żaganiu. Powstałe na przestrzeni stuleci i związane z 
takimi osobistościami, jak książę Hermann von Pückler-
Muskau, hrabia Heinrich von Brühl, Carl Heinrich von 
Heineken, księżna żagańska Dorota czy księżna 
cieszyńska Urszula Katarzyna Bokum, parki 

odzwierciedlają etapy rozwoju europejskiego – pod względem historycznym, 
kulturalnym jak i artystycznym.  

Konferencja Ogrody i parki Łużyc. Dziedzictwo kulturowe Europy, która odbędzie się 
w pałacu żagańskim, poświęcona jest tym związkom i znaczeniu dziedzictwa 
w kontekście europejskim. W programie znajdą się wykłady, spacery po parku 
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i interaktywne zwiedzanie pałacu żagańskiego, otwarcie wystawy, a także 
oprowadzanie po parku przypałacowym w Zatoniu. 

Konferencja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych historią i parkami 
mieszkańców Łużyc, pogranicza polsko-niemieckiego i ponadto także do 
konserwatorów zabytków i ekspertów ogrodowych. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Organizatorami są miasto Cottbus we współpracy z miastem Żagań, Żagańskim 
Pałacem Kultury oraz Pückler Gesellschaft w Berlinie w ramach projektu Interreg 
Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 
2021. 
B.B. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
Dziedzictwo kulturowe wobec zmian klimatycznych  

14–15 listopada 2022; Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory, Sala Miedziana 

W dniach 14–15 listopada odbędzie się w Krakowie druga konferencja poświęcona 
zagadnieniom hydrologicznym. Tym razem tematyka będzie koncentrować się wokół 
ochrony stanowisk archeologicznych oraz zieleni szczególnie zagrożonych 
negatywnymi skutkami zmian klimatu.  

W pierwszym dniu „archeologicznym” poruszona zostanie między innymi kwestia pilnej 
potrzeby dopełnienia AZP o podwodne stanowiska archeologiczne, zmian 
hydrologicznych, jako krytycznego zagrożenia dla obiektów dziedzictwa 
archeologicznego, w tym, między innymi, najbardziej rozpoznawalnego zespołu 
w Polsce – osady w Biskupinie. Omówione zostaną też stosowane w historii metody 
zapobiegania zawilgoceniom budowli i stabilizacji klimatu w podziemiach budowli.  

W drugim dniu konferencji tematyka wystąpień obejmie problematykę zapewnienia 
stabilnych warunków wodnych w historycznych założeniach zieleni, oraz roli zieleni 
i wody w stabilizacji klimatu miast.  

Konferencja organizowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy 
z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej.  
MoBo 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy remontowe w budownictwie 
ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO 2022 Szklarska Poręba, 6–9 grudnia 
2022 r.  

Tematyka konferencji 

• zagadnienia remontów i konserwacji obiektów budowlanych • nowoczesne metody 
badań obiektów budowlanych • diagnostyka przyczyn destrukcji obiektów • naprawa, 
wzmacnianie, konserwacja obiektów budowlanych • nowe materiały i technologie 
w budownictwie remontowym i konserwacji zabytków • problemy rewaloryzacji 
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i modernizacji budynków, w tym budynków wzniesionych metodami 
uprzemysłowionymi • problemy związane z posadowieniem • problemy badawcze 
i technologiczne związane z ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków • 
problemy termomodernizacji obiektów budowlanych, w tym obiektów historycznych • 
zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych. 

Więcej informacji o wydarzeniu: http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-remo-2022 
Ł.B. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Interpret Europe organizuje konferencję Creating 
learning landscapes through heritage interpretation. Konferencja odbędzie się 
dniach 12–15 maja 2023 w Sighișoara (Rumunia). 

Celem konferencji jest włączenie się w debatę zainicjowaną przez UNESCO na temat 
interpretacji dziedzictwa poprzez jego wartości. Konferencja ma odpowiedzieć na 
pytanie w jaki sposób idea value-based heritage interpretation może być realizowana 
w praktyce.  

Organizatorzy konferencji uznali, że historyczne centrum miasta Sighișoara, wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa, jest dobrym miejscem na debatę na temat 
interpretacji wartości dziedzictwa.  

Informacje na temat stowarzyszenia Interpret Europe i konferencji znajdują się pod 
adresem: www.interpret-europe.net  
B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

PUBLIKACJE: 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 
 
O odkrywcy Światowida zbruczańskiego 

Tadeusz Łopatkiewicz, Najwcześniejsze relacje konserwatorskie o zabytkach Krosna 
i powiatu oraz ich autor Ludwik Mieczysław Lubicz Potocki (1810–1878), wyd. 
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Krosno 2022. 
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W mikroskopijnym nakładzie 200 egz. ukazała się 
niezwykle interesująca książka poświęcona 
Mieczysławowi Potockiemu, który natrafił na 
wystający ze Zbrucza, wskutek niskiego stanu wody, 
kamienny posag przedstawiający Światowida, 
słynnego pogańskiego boga, czczonego m.in. na 
Rugii. Potocki został następnie regionalnym 
konserwatorem, stałym współpracownikiem 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które w 
1872 r. przekształciło się w Akademię Umiejętności. 
Zapoznany konserwator z okresu przed 
uformowaniem się instytucji ochrony zabytków w 
ostatnim ćwierćwieczu XIX w. w Galicji pozostawił 
po sobie liczne sprawozdania i ewidencyjne 
działania, ale pamięta się o nim jedynie z odkrycia 
posągu znajdującego się obecnie w Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie. 

Autor książki Tadeusz Łopatkiewicz znany z 
opracowania (wraz z bratem Piotrem) inwentaryzacji 

zabytków kilku powiatów południowo-wschodniej Polski wykonanej przez Stanisława 
Tomkowicza i wydanej po 100 latach przez Muzeum Narodowe w Krakowie, wykazał 
się błyskotliwą erudycją i talentem narracyjnym, co sprawia, że książka może być 
lekturą obowiązkową adeptów wiedzy o ochronie zabytków. 
MHK 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

VARIA: 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
22 września 2022 o godz. 18.00 na Zamku Królewskim w Warszawie otwarta została 
wystawa Bernardo Bellotto, w 300. rocznicę urodzin malarza.  
Na wernisażu obecni byli wicepremier prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków 
dr Jarosław Sellin. Wystawa jest pierwszą obejmującą tak obszerny zbiór dzieł – 
obrazów, akwafort, szkiców i rysunków, prezentującą całą drogę twórczą Canalletta. 
Było to możliwe dzięki kooperacji z instytucjami włoskimi z Wenecji i Galerią 
Drezdeńską. 
Urodzony w 1721 r. Bellotto rozpoczął swoją działalność w 1741 r. w Wenecji, wiele 
lat spędził w Dreźnie jako malarz na dworze Wettynów, a w 1767 r. pojawił się 
w Warszawie, gdzie osiągnął mistrzostwo w przedstawianiu dzieł architektury 
i krajobrazu miasta. Jego obrazy wykorzystywano w trakcie odbudowy Warszawy po 
1945 r. Dzieła Bernardo Bellotto będzie można oglądać do 8 stycznia 2023 r. 
MHK 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
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Odkrycia w Opolu 
Podczas prac przy wymianie posadzki w katedrze pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Opolu, interdyscyplinarny zespół badawczy w składzie: dr hab. inż. arch. Andrzej 
Legendziewicz prof. uczelni (Politechnika Wrocławska), archeolog dr Magdalena 
Pizarska (Uniwersytet Opolski) oraz historyk prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz 
(Uniwersytet Opolski) odkryli rozliczne relikty murów pierwszego kościoła parafialnego, 
pochodzącego zapewne z lat 20. XIII wieku. Jego istnienie w tym okresie potwierdza 
dokument z 1223 roku, w którym wymieniany jest pleban – Reginald. Jako 
prawdopodobnych fundatorów kościoła można widzieć parę książęcą: Kazimierza oraz 
jego żonę Wiolę 
Świątynię̨ założono na planie zbliżonym do krzyża łacińskiego. Składała się̨ ona 
z prezbiterium, transeptu, trójnawowego korpusu oraz masywu wieżowego. 
Prezbiterium otrzymało plan bliski kwadratowi o bokach około 9 m. Nakrywało je 
sklepienie krzyżowo-żebrowe, które spływało na ceramiczne służki umieszczone 
w narożach. Bazy służek ozdobiono tzw. żabkami z dekoracją o formie stylizowanych 
lilii – symbolu Najświętszej Marii Panny a także herbu biskupstwa wrocławskiego, 
któremu kościół opolski podlegał do 1945 roku. Zapewne pod koniec XIII wieku 
wnętrze prezbiterium poddano reorganizacji. Wykonano także nową posadzkę̨, której 
poziom podwyższono w stosunku do pierwotnego. Zasypano przy tym dekorowane 
bazy służek, co spowodowało, że ocalały do naszych czasów w szczególnie dobrym 
stanie. 
K.K. 
 

  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Prace w twierdzy Wisłoujście 
Od kilku lat trwają bardzo wszechstronne prace badawcze, adaptacyjne 
i restauratorskie w twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Twierdza uznana została w 2018 
r. za Pomnik Historii. Jak napisano w rozporządzeniu, twierdza zasługuje na ten status: 
ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe, materialne 
i niematerialne, jedynego na terenie Polski zespołu fortyfikacyjnego twierdzy morskiej 
z czasów nowożytnych, nazywanego dawniej „Bramą do Rzeczypospolitej”, 
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unikatowego pod względem lokalizacji, zastosowanych rozwiązań technicznych oraz 
kompozycji przestrzennej. 
Obecnie kończy się bardzo spektakularny etap polegający na nakładaniu na elewacje 
domów oficerskich wyprawy elewacyjnej w ciemnoczerwonym kolorze. Zmieniło to 
radykalnie wygląd tej części twierdzy. Odtwarzanie historycznej kolorystyki odbywa się 
na podstawie badań konserwatorskich dr Anny Kriegseisen. Więcej na temat tego 
etapu prac restauratorskich na portalu trójmiasto.pl:  
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Twierdza-Wisloujscie-nabiera-kolorow-
n171263.html  
R.H. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Nowe życie dworca w Sochaczewie 
Wykonawca przebudowy dworca PKP w Sochaczewie. Zgodnie notatką z 20.04.2022 
r. w Ziemi Sochaczewskiej rozpoczęto już modernizację dworca, z zachowaniem 
historycznych wartości dworca, na zewnątrz i wewnątrz. 

 
Budynek główny – roboty budowlane 29 września 2022 r. (fot. CG) 
 

 
Dworzec kolejowy w Sochaczewie, wizualizacja dworca po modernizacji – z aranżacją terenu 
(il. CG) 
 
Budynek został wzniesiony w latach 1900–1902 i ujęty w Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków. Obecnie jest dostosowywany do nowych wymogów obsługi podróżnych, 
z zachowaniem jego walorów architektonicznych. Wykonawca zobligowany do 
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dbałości o historyczną strukturę prowadzi prace renowacyjne ceglanej elewacji, 
wymieniane są pokrycia budynku głównego i historycznych toalet. Rozpoczęto 
modernizację przestrzeni wokół dworca, a przede wszystkim placu przed budynkiem 
głównym. Sposób prowadzenia prac zewnętrznych obecnie spełnia wymogi 
konserwatorskie. 
Aktualny postęp i sposób prowadzenia robót umożliwia dotrzymanie terminów 
zakończenia robót. 
C.G. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Decyzją Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS wprowadzone zostały 
zmiany w Regulaminie Międzynarodowego Konkursu im. Profesora Jana 
Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów podejmujące 
problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego – organizowanego corocznie przez 
PKN ICOMOS. 
Zmieniona treść punktu V Regulaminu – Kalendarium Konkursu: 

• termin nadsyłania lub składania prac  – 15 marca 
• zakończenie prac Jury   – 20 kwietnia  
• uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień – maj  

Tym samym najbliższy termin nadsyłania lub składania prac na Konkurs upływa 
z dniem 15 marca 2023 roku.  
P.M. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
12 września miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Programowej Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, powołanej, po upływie kadencji poprzedniej, przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. Członkowie Rady, którym 
nominacje wręczyła dyrektor NID dr hab. Katarzyna Zalasińska, wybrali na 
Przewodniczącą Rady prof. Jadwigę Łukaszewicz, wiceprezes PKN ICOMOS. 
MHK 
 

֎ 
 

13 września w Teatrze Polskim w Warszawie świętowano jubileusz 60-lecia 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa.  
Pierwsza część obchodów, która odbyła się w Łazienkach Królewskich w maju br. 
poświęcona była głównie historii instytucji i debacie o jej początkach i przemianach.  
Ośrodek Dokumentacji Zabytków powstał w 1962 r., przejął archiwalne materiały z tzw. 
spisu na zielonych kartach i niektóre pozostałe w Ministerstwie Kultury i Sztuki archiwa 
po Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków. Dyrektorem był doc. dr Kazimierz 
Malinowski (późniejszy profesor UMK i dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu). 
W końcu lat 60. lokalem ODZ stała się kamienica na Starym Mieście, ostatnia 
z odbudowywanych po wojnie. Ważnym etapem było objęcie dyrekcji przez prof. 
Wojciecha Kalinowskiego w 1975 r. i podjęcie ab ovo ewidencji zabytków. Etap trzeci, 
w którym ukształtował się do dzisiaj aktualny program działania instytucji rozpoczął się 
w 1990 r. – za dyrekcji Marka Konopki – utworzeniem kilkunastu oddziałów 
regionalnych. W 2001 r. ODZ połączono z Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu tworząc Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (w 2006 r. 
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dołączono Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego), a w 2011 r. powołano 
Narodowy Instytut Dziedzictwa. 
Jubileusz 60-lecia jest więc świętem środowiska wspierającego merytorycznie 
działania Generalnego Konserwatora Zabytków. W ramach obchodów rocznicowych 
skonstruowano wystawę (można ja obejrzeć przed Pałacem Staszica) i eksponowano 
ją kolejno we wszystkich oddziałach regionalnych łącząc z nią spotkania lokalnych 
środowisk. W Teatrze Polskim spotkało się wielu obecnych pracowników NID-u z całej 
Polski i wielu byłych pracowników. Znaczna grupa pracowników odznaczona została 
Medalem Niepodległości, nadanym przez Prezydenta RP. Zasłużeni pracownicy 
wyróżnieni zostali odznaką Gloria Artis przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Aktualne zadania i plany przedstawiła dr hab. Katarzyna Zalasińska, 
dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. 
MHK 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


