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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.    

 
 
Redaktorem „Comiesięcznika” jest Pan Jacek Dąbrowski. Prosimy Państwa 
o przesyłania krótkich notek o wszelkich konferencjach, publikacjach 
i wydarzeniach, które mogą zainteresować środowisko konserwatorskie na 
adres Pana Jacka Dąbrowskiego: druidus66@gmail.com  

 

W imieniu Prezydium PKN ICOMOS, 

Bogusław Szmygin  
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KONFERENCJE:  
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Polski Komitet Narodowy 
ICOMOS pod tytułem: 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 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.  

Materiały konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Ochrona Dziedzictwa 
Kulturowego”.  

Informacje o możliwości rejestracji warunkującej udział w konferencji będą 
wkrótce dostępne na stronie PKN ICOMOS: http://www.icomos-poland.org 

B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
W dniach 16–18 października we Florencji – już po raz drugi – odbywał się 
International Festival World’s Cultural Expressions – The World in Florence. 
Festiwal to zaplanowany na 5 lat projekt (2021–2025), którego głównym organizatorem 
jest dobrze znana wielu polskim konserwatorom Fundacja Romualda Del Bianco.  

Celem festiwalu jest prezentacja możliwie wielu różnorodnych form twórczości 
kulturowej. Żyjąc w czasach nieubłaganej globalizacji społeczeństwa obywatelskie, 
a w szczególności ich młodsze pokolenia, muszą przyjąć na siebie odpowiedzialność 
za pogłębianie własnej wiedzy na temat tożsamości lokalnej i różnorodności 
kulturowej, przyczyniać się do ich wzmacniania jako kluczowych czynników dla 
lokalnego bogactwa i postępu skoncentrowanego na relacjach i wymianie 
doświadczeń. 

Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć pod linkiem: 
www.theworldinflorence.com. 

B.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
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I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami 

20 października 2022 – 21 października 2022 w siedzibie Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Warszawa odbyła się bogato nasycona 
wystąpieniami konferencja naukowa – I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad 
Cmentarzami. Jak piszą Organizatorzy: Kongres miał na celu pogłębienie wiedzy 
i rozwijania badań oraz prac dokumentacyjnych dotyczących cmentarzy. Inicjatywa 
skupiała się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z historią, konserwacją 
i renowacją cmentarzy, walorami artystycznymi architektury i sztuki cmentarnej, 
wyzwaniami przyszłości tak w aspekcie artystycznym, jak technicznym i społecznym, 
kulturowym znaczeniem cmentarzy, a wreszcie filozoficznymi fundamentami ich 
obecności w świecie. Planowana jest pokonferencyjna, interdyscyplinarna publikacja. 

Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Instytut Historii Sztuki. 

https://unikonferencje.pl/konferencja/12920-i-interdyscyplinarny-kongres-badan-nad-
cmentarzami 

A.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 
II Konferencja hydrologiczna. Dziedzictwo Kulturowe wobec zmian klimatu. 
Problemy hydrologiczne zabytków archeologicznych i terenów zielonych. 

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział 
Architektury, Politechnika Krakowska) zapraszają na drugą edycję konferencji 
hydrologicznej, poświęconej kwestiom zagrożeń związanych ze zmianami klimatu 
i stosunków wodnych dla stanowisk archeologicznych oraz zieleni. Konferencja 
odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2022 roku w Krakowie. 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i została podzielona na dwie części. 
W pierwszym dniu zostaną omówione zagadnienia ochrony zabytków 
archeologicznych, w tym przede wszystkim zasoby, które znajdują się w środowisku 
wodnym. Trwające przez setki, a nawet tysiące lat stabilne warunki wilgotnościowe 
pozwoliły na przetrwanie licznych artefaktów i struktur drewnianych, które obecnie, 
wobec zmiany poziomu wód gruntowych są krytycznie zagrożone. Drugi dzień 
konferencji poświęcimy będzie na kwestie związane z zielenią. Roślinność, tereny 
zieleni i otwarte przestrzenie zielone w miastach wspomagają walkę ze skutkami 
zmian klimatu.  

W trakcie konferencji przedstawione zostaną także „Rekomendacje” dotyczące zasad 
postępowania podczas inwestycji na terenie miasta historycznego w celu ograniczenia 
negatywnych zjawisk hydrologicznych. Materiał ten jest pokłosiem poprzedniej 
konferencji, został opracowany przez zespół autorów – uczestników debaty, na 
zamówienie Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 



 

 
coMiesięcznik Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS ° październik 2022 

Strona | 4 

Konferencja będzie dostępna online na stronach internetowych oraz na kanałach 
mediów społecznościowych organizatorów (https://www.youtube.com/c/tvnid, 
https://pl-pl.facebook.com/zabytek/). 

Warunkiem zarówno osobistego udziału w konferencji, jak i w formie on-line, jest 
wcześniejsza rejestracja, która została uruchomiona 4 listopada 2022. Szczegóły na 
stronie NID. 

Konferencja – dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – została przygotowana w ramach „Krajowego programu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”. 

AB-K/NID 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
 

Program AZP+. Nieinwazyjne wsparcie zarządzania dziedzictwem 
archeologicznym 

Narodowy Instytut Dziedzictwa organizuje konferencję: Program AZP+. Nieinwazyjne 
wsparcie zarządzania dziedzictwem archeologicznym, która odbędzie się dnia 
23 listopada 2022 roku w Warszawie.  

Program AZP+ to propozycja ogólnopolskiej strategii mającej na celu zwiększenie 
efektywności rozpoznania archeologicznego w Polsce poprzez powszechne 
stosowanie metod nieinwazyjnych oraz usprawnienie systemu zarządzania 
dziedzictwem. Podstawy programu wypracowane zostały w ramach „Krajowego 
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022”. 

Konferencja kierowana jest do osób zarządzających dziedzictwem archeologicznym 
oraz archeologów biorących pod uwagę możliwość wykorzystywania w swoich 
badaniach metod nieinwazyjnych. Planowane wystąpienia przybliżą założenia i cele 
Programu AZP+, wyniki badań integrujących różne metody prospekcji oraz narzędzia 
edukacyjne przygotowane w ramach projektu. Szczegółowy program konferencji 
dostępny będzie wkrótce na stronie NID. Rejestracja otwarta będzie od dnia 
7 listopada pod adresem konferencjaazpplus@nid.pl  

Liczba miejsc ograniczona. 

Konferencja – dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – została przygotowana w ramach „Krajowego programu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022”. 

AB-K/NID 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 
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O współpracy konserwatorów i historyków sztuki 

W dniach 24–25 listopada w Krakowie planowana jest Sesja ogólnopolska 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki organizowana przez krakowski Oddział 
Stowarzyszenia poświęcona zależności i współdziałaniu konserwatorów dzieł sztuki 
i historyków sztuki. Jak piszą Organizatorzy: Potrzebę dyskusji o kondycji spuścizny 
dziejowej i naszego udziału w jej zachowaniu wyjątkowo mocno i wyraźnie widać na 
gruncie krakowskim. Dlatego konferencję przygotowujemy wspólnie z Wydziałem 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. Przedmiotem rozważań 
powinny stać się zarówno kwestie natury ogólnej, doktrynalne, jak i bardziej 
szczegółowej, zogniskowane wokół następujących zagadnień: 
 – Zabytek w kontekście materialnym i niematerialnym;  
 – Potrzeba, skala, granice badań, błędy; 
 – Dopuszczalna ingerencja: odwracalność, uzupełnienie, rekonstrukcja, walory 
artystyczne; 
 Bezpośredni kontakt studentów z obiektami w procesie kształcenia: dostępność, 
ćwiczenia, praktyki, wspólne praktyki obu profesji. 
Już warto rezerwować sobie czas na to spotkanie – https://www.shs.pl/sesje-naukowe/ 

A.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++KONFERENCJE+++++++++ 

 
W dniu 3 listopada w Sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Solidarności odbyło 
się, zorganizowane z inicjatywy konserwatora miejskiego Gdańska Marka Lorensa 
seminarium, którego tematem było kształtowanie nowej architektury 
w środowisku zabytkowym. W wydarzeniu wzięli udział przede wszystkim architekci, 
dla których była to także okazja do zapoznania się z najnowszymi obiektami 
zgłoszonymi do konkursu na najlepszą miejską realizację architektoniczną w latach 
2020–2021 oraz osoby w taki, czy inny sposób związane z ochroną historycznych 
przestrzeni. Pierwsza sesja seminarium poświęcona była właśnie problemom z jakimi 
mierzą się konserwatorzy na obszarach podlegających ochronie (słabości planistyczne 
i organizacyjne administracji konserwatorskiej przy ogromnej presji inwestycyjnej 
i narastającej komercjalizacji przestrzeni). Jak wskazano, przekonanie o tym, że na 
obszarze zabytkowym „nic nie wolno” jest hasłem nie znajdującym pokrycia w faktach. 
Wystąpienia zaproszonych architektów prowadzone w ramach wykładów i dyskusji 
panelowych skupiały się raczej na problemach związanych z możliwością realizowania 
twórczych wizji, niezrozumienia tej potrzeby ze strony środowisk konserwatorskich, 
oraz problemach systemowych (uciążliwe wydłużenie procesu uzgodnieniowego).  

Podsumowując pokrótce niezwykle ciekawe spotkanie wskazać należy na nie gasnącą 
potrzebę debaty, która równocześnie, w jakiś sposób, powinna znajdować 
odzwierciedlenie w działaniach na poziomie administracyjnym. Wszyscy byli zgodni co 
do jednego: należy szukać porozumienia między stronami sporu, czy może dyskusji, 
a więc inwestorem i architektem a konserwatorem, dążyć do tego, aby przy 
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indywidualnym podejściu do poszczególnych przypadków, zasady jakimi się kierujemy 
były proste, czytelne i jednoznaczne.  

Wystąpienia były nagrywane, mają być dostępne na stronie organizatora. 

MoBo 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

PUBLIKACJE: 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 

 
Niedawno ukazała się monografia 
autorstwa dra Piotra Samóla, Architektura 
kościołów dominikańskich 
w średniowiecznych Prusach, wydana 
przez szacowne gdańskie wydawnictwo 
Słowo-Obraz-Terytoria. 

W książce opisano między innymi dzieje 
architektoniczne kościołów dominikańskich 
w Gdańsku, Chełmnie, Elblągu, Tczewie 
i Toruniu. Monografia jest efektem 
wieloletnich badań autora i zawiera nowe 
spojrzenie na tę problematykę. Na 
podstawie wnikliwych analiz, autor 
przedstawia nowe wyniki badań i odnosi 
się także polemicznie do wielu utrwalonych 
poglądów. 

Pan Piotr Samól jest pracownikiem 
naukowym Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i ma dwa doktoraty – 
z architektury i historii. Jest też członkiem PKN ICOMOS. 

MH 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 
 
Ukazał się trzeci tom serii wydawniczej NID/UJ Dziedzictwo kulturowe w badaniach  

Tom III: Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego Stan badań 
oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim, aktualizuje i poszerza 
(dzięki nowym publikacjom i danym) naukową diagnozę, która powstała na 
zamówienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2017 r. Jej głównym celem jest 
przedstawienie aktualnego stanu badań nad polskim dziedzictwem kulturowym jako 
zasobem rozwojowym. Autorzy prezentują w niej przegląd istniejących ilościowych 
i jakościowych opracowań dotyczących tego zagadnienia, wybrane zagraniczne 
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przykłady gromadzenia i opracowywania danych statystycznych oraz prowadzenia 
tego typu badań, a także wskazujemy możliwe źródła danych (w tym statystycznych), 
odnoszących się do dziedzictwa kulturowego, a gromadzonych przez rozmaite 
instytucje. Istotnym elementem publikacji jest wskazanie obiecujących kierunków dla 
badań dotyczących wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako zasobu w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym oraz uwarunkowań tego wykorzystania w kontekście 
polskim. 
Autorzy: Monika Murzyn-Kupisz, Dominika Hołuj, Jarosław Działek 
Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa / Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński. 

AB-K/NID 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PUBLIKACJE+++++++++++ 
 
Other Stories. Cultural Heritage and Society 

W tej bardzo interesującej publikacji, której 
wydawcą jest ICOMOS Ireland, 
zaprezentowanych zostało 15 projektów 
kulturalnych, kulturowych i społecznych 
realizowanych przez lokalne społeczności 
w różnych miejscach w Irlandii. 
Prezentacja poszczególnych projektów 
(podobnie jak i sama książka) ma 
wyjątkowy charakter: są to bowiem 
osobiste refleksje zaangażowanych 
w projekty osób. 

W publikacji przeanalizowano, w jaki 
sposób każdy z projektów się rozpoczął, co 
je podtrzymuje i jaki jest ich szersze 

znaczenie, a także w jaki sposób pozwalają nam wszystkim o wiele mocniej docenić 
dziedzictwo i jego związek ze społecznościami i społeczeństwem. 

Bowiem jak powiedziała Kathleen McMahon z Headford Lace Project: Jesteśmy tym, 
z czego pochodzimy i jeśli nie staniemy w obronie naszego dziedzictwa, zostanie ono 
utracone, a wtedy stracimy część nas samych. Ważne jest również, aby pamiętać 
o ludziach, którzy byli przed nami. 

Publikacji towarzyszą krótkie filmy prezentujące wybrane projekty, o których 
opowiadają – a jakże – ich współautorzy i uczestnicy. 

Publikacja dostępna jest pod linkiem: https://workhouseunion.com/wp-
content/uploads/Other_Stories_Cultural_Heritage_and_Society_2020.pdf 

J.D. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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WYSTAWY: 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++WYSTAWY+++++++++++++ 
 
Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918 

6 października 2022, w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 
odbyło się otwarcie wystawy Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów 
Wojennych 1915–1918.  

Wystawa ukazuje dorobek twórców, zgrupowanych w Oddziale Grobów Wojennych w 
Krakowie (Kriegsgräberabteilung Krakau). Oddział funkcjonował w latach 1915–1918, 
zajmował się między innymi porządkowaniem pól bitewnych oraz budową cmentarzy 
na obszarze – przede wszystkim – Galicji Zachodniej. Współpracowało z nim ponad 
40 artystów – architektów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików i fotografów z różnych krajów 
monarchii. Plonem ich prac są zachowane do dziś cmentarze wojenne wyróżniające 
się wartościami kompozycyjnymi, wkomponowaniem w krajobraz, ładunkiem 
humanistycznej myśli o bohaterstwie i pojednaniu.  

Wielość wartości historycznych, artystycznych i zabytkowych oraz uniwersalne, 
głęboko humanistyczne przesłanie tej grupy zabytków sprawia, że dyskutuje się 
możliwość przedstawienia ich, jako propozycji do wpisu na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

Pokazanie artystycznej strony działalności Oddziału Grobów Wojennych w Krakowie 
połączone jest z opowieścią o powojennych losach cmentarzy. Obecnie wszystkie 
podlegają ochronie konserwatorskiej i są przedmiotem prac o różnym zakresie 
ingerencji i zachowania. W większości wchodzą dziś w skład małopolskiego odcinka 
„Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”.  

Warto dodać, iż podczas uroczystości otwarcie nasza Koleżanka z PKN ICOMOS, dr 
Agnieszka Partridge została wyróżniona odznaczeniem województwa małopolskiego, 
za konsekwentne zaangażowanie w ochronę i popularyzowanie wiedzy o cmentarzach 
wojennych z I wojny światowej w regionie. Gratulujemy! 

Organizator: Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolski Urząd Wojewódzki w 
Krakowie. 

Koncepcja programowa MCK: Agata Wąsowska-Pawlik, Łukasz Galusek; pomysł 
wystawy: dr Agnieszka Partridge; kuratorki i autorki tekstów na wystawę: dr Beata 
Nykiel, dr Agnieszka Partridge; aranżacja plastyczna: Łukasz Sarnat; produkcja 
wystawy: Anna Śliwa. 

https://mck.krakow.pl/wystawa-sztuka-w-mundurze-krakowski-oddzial-grobow-
wojennych-1915-1918  

A.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++WYSTAWY+++++++++++++ 
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Nowy początek. Modernizm w II RP – wielka wystawa w Muzeum Narodowym w 
Krakowie 

Między 29.07.2022 a 12.02.2023 trwa w Krakowie, w Nowym Gmachu Muzeum 
Narodowego wystawa poświęcona międzywojennemu modernizmowi. To kolejna z 
cyklu wystaw, których celem jest prezentacja polskiej nowoczesności. Wystawa 
przynosi nowy obraz pierwszej fali modernizmu w Polsce w okresie międzywojennym. 
Jak piszą Autorzy scenariusza: Modernizm tym razem nie oznacza stylowego 
schematu, prób naśladowania sztuki zachodniej, ani tego co wyłącznie nowe, ani 
nawet ograniczenia się do sztuki samej. Pokazujemy modernizm jako wielostronną 
reakcję na modernizacyjne procesy, które przynosiły, jak oceniano, technologiczny 
postęp i społeczny rozwój, ale zarazem fizyczną i duchową degradację.  

Wystawa nie jest kompendium danego okresu artystycznego. To autorskie spojrzenie 
i próba rekapitulacji pewnych aspektów epoki. Dla miłośników pięknych przedmiotów 
wyjątkowa możliwość zobaczenia obiektów rzadko pokazywanych i nieznanych. 

Zespół kuratorski pod kierownictwem Prof. dr hab. Andrzeja Szczerskiego i Prof. UAM 
dr hab. Piotra Juszkiewicza w składzie: Anna Budzałek, Magdalena Czubińska, Alicja 
Kilijańska, dr Bożena Kostuch, Joanna Kowalska, dr hab. Mirosław Kruk, Agata 
Małodobry, Monika Paś, Sabina Serafin, Agnieszka Smołucha-Sładkowska, 
Magdalena Święch, dr Katarzyna Uchowicz. 

Projekt aranżacji wystawy: Dagmara Latała i Jacek Latała – LATALAdesign, 
Koordynator: Katarzyna Szepieniec 

Realizacja wystawy Nowy początek. Modernizm w II RP zastała dofinansowana ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

https://mnk.pl/wystawy/nowy-poczatek-modernizm-w-ii-rp  

A.S. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

VARIA: 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Nagroda ICOMOS Culture-Nature 2023 

W 2012 r. zrodził się w USA ruch #GivingTuesday, który zainicjował światowy dzień 
dobroczynności przypadający w tym roku 29 listopada. W ten wyjątkowy wtorek 
wszyscy możemy przyłączyć się do różnych inicjatyw przekazywania darowizn 
i okazywanie wsparcia.  

ICOMOS po raz kolejny zachęca do zbiórki pieniędzy na rzecz sfinansowania nagrody 
Culture-Nature 2023. Celem jest zebranie 15 000 €, które zostaną przeznaczone 
w przyszłym roku na nagrody dla naszych członków, autorów najbardziej obiecujących 
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inicjatyw zajmujących się związkami między kulturą i naturą, w kompleksowy, 
innowacyjny i skuteczny sposób chroniących dziedzictwo oraz naszą planetę.  

Dzięki ubiegłorocznym darowiznom pięć (spośród 31. zgłoszeń z całego świata) 
wybitnych inicjatyw kulturalno-przyrodniczych, otrzymało nagrody pieniężne 
wspierające działania w: Burkina Faso, Gwatemali, Indiach, Chinach oraz Iranie. 

Szczegółowe informacje o trwającej zbiórce oraz ubiegłorocznych laureatach można 
znaleźć pod linkiem: https://www.icomos.org/en/focus/culture-nature  

 

K.K. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
W ramach ICOMOS International ponownie odbywa się promocja dokumentu 
normatywnego opracowanego dla ochrony dziedzictwa w Europie. Komisja 
Europejska w 2018 roku przy okazji obchodów European Year of Cultural Heritage 
zaprosiła ICOMOS do opracowania dokumentu wskazującego zasady postępowania 
z dziedzictwem. Została powołana grupa ekspertów, którzy mieli opracować dokument 
zawierający zasady postępowania z dziedzictwem kulturowym, obowiązujące przy 
wszystkich projektach fundowanych przez Unię Europejska. Co ważne, zasad tych 
powinni przestrzegać wszyscy interesariusze uczestniczący w realizacji tych 
projektów.  

Dokument zatytułowany European Quality Principles for EU-funded Interventions 
with Potential Impact upon Cultural Heritage jest oparty na syntezie obecnej teorii 
konserwatorskiej wyrażonej poprzez dokumenty doktrynalne. Dokument został 
poddany publicznym konsultacjom, na podstawie których wprowadzono szereg korekt 
i uzupełnień. Znowelizowana wersja dokumentu jest dostępna pod linkiem:  

https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2436/1/EUQS_revised-2020_EN_ebook.pdf 

Zbliża się z nowy okres finansowania projektów EU, co ponownie sprowokowało 
ICOMOS do promowania dokumentu o zasadach działania przy europejskim 
dziedzictwie.  

B.S. 
 



 

 
coMiesięcznik Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS ° październik 2022 

Strona | 11 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Kolejny raz o mostach kolejowych 

Po raz kolejny i ostatni (w tym roku) wracam do tematu zabytkowych mostów 
i wiaduktów kolejowych. W tej sprawie dużo się ostatnio działo. 

Po pierwsze, Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na posiedzeniu w dniu 4 listopada br. przyjęła uchwałę w sprawie 
konieczności opracowania wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania 
zabytkowych mostów i wiaduktów kolejowych, o następującym brzmieniu:  

Mając na uwadze stosowanie wymagań dotyczących projektowania nowych 
mostów i wiaduktów kolejowych do określania nośności zabytkowych obiektów 
kolejowych, co jest niezasadne technicznie i ekonomicznie, ale przed wszystkim, 
błędne ze względu na ochronę dziedzictwa narodowego, Rada Ochrony 
Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego uważa za konieczne 
niezwłoczne opracowanie wymagań dotyczących bezpiecznego użytkowania 
obiektów zabytkowych tego typu. 

Po drugie, w pkt 4 programu posiedzenia Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, 
które odbędzie się w dniu 8 grudnia br., jest przewidziany udział niżej podpisanego 
i przyjęcie stanowiska Komitetu w sprawie konieczności ustalenia zasad postępowania 
przy określaniu bezpiecznego użytkowania zabytkowych mostów i wiaduktów 
kolejowych w Polsce. Stanowisko zostanie przesłane do Ministra Infrastruktury.  

Po trzecie, w materiałach konferencyjnych XVII Konferencji Naukowo-Technicznej pt. 
Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego, która odbyła się w dniach 19-21 
października br. w Cedzynie, znajduje się artykuł (którego jestem współautorem) pt. 
O możliwości bezpiecznego użytkowania zabytkowych mostów i wiaduktów 
kolejowych. W artykule zawarto propozycję zasad użytkowania obiektów kolejowych. 

Gdyby te trzy wyżej wymienione informacje złożyć w całość, w dowolnej kolejności, to 
można byłoby postawić pytanie – Dlaczego dotychczas nie udało się zmienić podejścia 
do zabytkowych mostów kolejowych, które umożliwiłoby ich zachowanie dla 
potomnych? 

J.R. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++VARIA+++++++++++++++++ 
 
Zakończono ważny etap prac restauratorskich przy unikatowym zabytku 
modernistycznym Gdyni. Gdynia kojarzy nam się przede wszystkim z zabytkami z lat 
30. XX w. kiedy miasto przeżyło gwałtowny rozwój. Ale wiele powojennych obiektów 
historycznych także wartych jest uwagi. Należy do nich m.in. kościół Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z przełomu lat 50. i 60. XX w. przy ul. Armii Krajowej. Ze względu 
na typowe dla tamtych czasów trudności z budową świątyń i ogólnie z dostępem do 
materiałów budowlanych, elewacje kościoła wykończono w bardzo unikatowy sposób. 
Oprócz szlachetnych tynków cyklinowanych w trzech kolorach, którymi pokryto 
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zasadniczą bryłę kościoła, elewacje w poziomie parteru zostały oblicowane 
kolorowymi kamieniami polnymi, przynoszonymi przez parafian na prośbę proboszcza. 
W rejonie bocznego wejścia wykonano także efektowne dekoracje ze stłuczonych 
glinianych naczyń, wytwarzanych na Kaszubach. W 2022 roku zakończono etap 
polegający na odrestaurowaniu właśnie tej części elewacji. Więcej informacji na stronie 
gdynia.pl: 

Info o konserwacji: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/kolejny-etap-prac-
konserwatorskich-przy-kosciele-pw-nsp,569436 

Warto dodać, że w świątyni znajduje się kaplica poświęcona ofiarom Grudnia 1970 r. 
z zakrwawioną biało-czerwoną flagą i drzwiami, na których niesiono zabitego 
stoczniowca Zbigniewa Godlewskiego, utrwalonego w masowej pamięci jako Janek 
Wiśniewski. Kościół jest położony bardzo blisko dworca kolejowego Gdyni Główna 
i warto go odwiedzić będąc w Gdyni.  

Info o kościele: 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82%20NSPJ%20ulot
ka%20nowa.pdf 

 

 

R.H. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


