
 

 

 
KONSTYTUCYJNE ZEBRANIE  
PREZYDIUM    PKN   ICOMOS 
■   Podział funkcji i zadań w  
      Prezydium 
■   Program na 2009 r. 
 
Ustalenia: 

  Prezydium ukonstytuowało się w następującym 
składzie: Prezes - Bogusław Szmygin (wybrany na 
Walnym Zgromadzeniu); wiceprezesi:  Ewa Łużyniecka, 
Krzysztof Pawłowski, Andrzej Tomaszewski, Marek 
Konopka (wydawnictwa), sekretarz generalny – Piotr 
Molski, z-ca sekretarza generalnego – Ewa Święcka, 
skarbnik – Barbara Werner, członkowie Prezydium – 
Danuta Kłosek – Kozłowska (odpowiedzialna za konkurs 
im. prof. J. Zachwatowicza , Marcin Gawlicki 
(współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego). 

  Kolejne spotkanie prezydium odbędzie się w IV.09 

  Zebrania plenarne PKN ICOMOS planowane są:  w grudniu. 
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  Przedmiotem ew. opinii wydawanych przez  PKN ICOMOS mogą być kierunki i zasady postępowania w 
konserwacji zabytków i ochronie dziedzictwa kulturowego. PKN nie będzie zajmował stanowiska wobec 
autorskich opracowań, rozwiązań projektowych i wydanych ekspertyz. 

  Należy zaktualizować listę członków PKN ICOMOS i zamieścić w biuletynie informacje o postępowaniu z 
członkami nie opłacającymi składek.    

  Osobą kontaktową dla wszystkich członków będzie Sekretarz Generalny - Piotr Molski.  

                    [tel. 0-22 234 55 46, e - mail: molski@chello.pl] 

Propozycje do programu działania: 

  Podjęcie prac nad dokumentacją dotyczącą zarządzania miastami wpisanymi na Listę  Światowego Dziedzictwa 
we współpracy z KOBIDZ.   Utworzenie Biuletynu PKN ICOMOS.   Dążenie do wznowienia wydawania 
Vademecum.  Zorganizowanie konferencji w rocznicę wybuchu II wojny światowej, o formowaniu się tożsamości 
na przyłączonych do Polski terenach.   Utworzenie Komisji Wspólnej skupiającej przedstawicieli organizacji 
pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie ochrony zabytków.  Kontynuowanie 
publikowania dokumentów PKN ICOMOS w Architectusie oraz publikację w wersji angielskiej.   

  Organizacja wspólnie z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim konferencji w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa  z tytułem roboczym „Zamki, grody, ruiny, – waloryzacja i ochrona” w Ciechanowcu (termin 
przybliżony – pierwsza połowa października 2009). 

  Kontynuacja prowadzonych dotychczas  działań dotyczących nowelizacji prawa w celu wyodrębnienia służb 
konserwatorskich z zespolonej administracji państwowej  

  Współpraca PKN ICOMOS z ICOM i  Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. 

  Organizacja w 2010 roku konferencji  „Zabytek – muzeum” pod patronatem ICOMOS – ICOM - KOBIDZ z 
wydawnictwem obejmującym również niepublikowane dotychczas materiały. 

  Wsparcie eksperckie dla miejsc wpisanych na LŚD oraz dla pomników historii 

                                       INFORMACJE  
 
Sprawy organizacyjne 
• W najbliższym czasie przeprowadzona będzie ocena opłacania składek członkowskich. Wyniki przeglądu 

posłużą ustaleniu listy osób, które posiadają pełne uprawnienia członkowskie ICOMOS. Prezydium PKN 
ICOMOS przypomina, że zgodnie ze Statutem zaległości i składkę członkowską za rok 2009 należy opłacić 
do końca pierwszego kwartału bieżącego roku. (Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Zamek Królewski, Plac 
Zamkowy 4, 00-277 Warszawa; numer konta bankowego: 

                            CITIBANK:  46 1030 1654 0000 0000 4627 5000 
• Jednym z najważniejszych celów Prezydium PKN ICOMOS jest zapewnienie wszystkim członkom bieżącego 

przekazu i wymiany aktualnych informacji. Jest to możliwe przede wszystkim przy wykorzystaniu poczty 
elektronicznej. Zwracamy się zatem o przekazanie do sekretariatu PKN na adres: 
icomos.poland@arch.pw.edu.pl.  aktualnych, swoich adresów e-mail.  (pm) 
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Komisje naukowe PKN ICOMOS 
 
W ramach PKN ICOMOS działa aktualnie 10 komisji naukowych:  

* Ogrodów Historycznych i Krajobrazu Kulturowego, * Architektury Militarnej, 
*Architektury Drewnianej, *Cmentarzy Historycznych, *Historii Architektury Sakralnej, 
*Ochrony Stanowisk Archeologicznych, *Malarstwa Ściennego, *Ochrony Dziedzictwa Miast, 
*Problemów Technicznych Budowli Zabytkowych, * Teorii Konserwatorskiej.   

Gorąco zachęcamy członków PKN ICOMOS do udziału w pracach tych zespołów, ew. 
tworzenia nowych komisji i dostosowywania profilu istniejących do własnych zainteresowań 
dotyczących ochrony i konserwacji zabytków.  
Prezydium PKN zwraca się z prośbą do przewodniczących Komisji o przekazanie (do czerwca 2009 r.) 
pisemnej informacji dotyczącej: planowanych działań komisji w kadencji 2009 – 2012, list osób 
uczestniczących stale w pracach komisji oraz informacji o ew. zmianach przewodniczących i ich 
zastępców.                                                         
 
AKTUALNOŚĆ KOŃCA LUTEGO 

§   §        OCHRONA PRAWNA ZABYTKÓW        §   §     
 Dnia 27 lutego 2009 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa pt. „PRAWNA OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
POLSKI – DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA XXI WIEKU”.  

Jej organizatorem jest Katedra Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawskie 
Seminarium Aksjologii Administracji. Podczas Konferencji referaty wygłoszą wybitni 
przedstawiciele zarówno nauki prawa, jak i praktyki konserwatorskiej, muzealniczej, czy 
archeologicznej, którzy zaprezentują referaty skoncentrowane na zagadnieniach 
normatywno-prawnych. 

 Okazją do normatywno-prawnej refleksji jest fakt, iż w zeszłym roku minęło już 
dziewięćdziesiąt lat od dnia przyjęcia pierwszego polskiego prawa ochrony zabytków, jakim 
był Dekret Rady Regencyjnej z dnia 31 października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i 
kultury. Od tego czasu nie doczekaliśmy się jednak takiej regulacji w zakresie prawa ochrony 
zabytków, która spełniałaby wymagania współczesności, jak i czyniła zadość oczekiwaniom 
samych konserwatorów, czyli tych, którzy z racji sprawowanego urzędu mają obowiązek stać 
na straży zabytków. Dlatego też także i prawnicza refleksja nad prawem ochrony dziedzictwa 
kultury, przede wszystkim skoncentrowana na jego przyszłym kształcie, jest konieczna i 
niewątpliwie pożyteczna. Kontakt z organizatorami Konferencji:  

E - mail  rejestracja@wsaa.org.pl, tel.: 0-664 956888  (k. z.)  

Program Konferencji:     patrz KONFERENCJE s. 7-8 
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AGORA 

LIST DO CZŁONKÓW ICOMOS 

W styczniu 2009 r. odbyły się wybory nowych władz Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS na kadencję 2009-2011. Jednym z głównych elementem 
przyjętego programu jest wyraźna intensyfikacja działań informacyjnych. Regularne 
informowanie członków polskiego ICOMOS-u o ważnych działaniach i 
wydarzeniach, związanych z ochroną i konserwacją dziedzictwa w Polsce i na 
świecie, powinno być jednym z priorytetów pracy naszej organizacji. Jednym z 
narzędzi, dzięki któremu cel ten może być osiągnięty, będzie Biuletyn Informacyjny 
PKN ICOMOS.   

Współcześnie najłatwiej i najszybciej możemy się kontaktować korzystając z 
Internetu. Dlatego też Biuletyn ten będzie wydawany przede wszystkim w postaci 
elektronicznej i rozsyłany za pośrednictwem Internetu – w formie drukowanej będzie 
przeznaczony dla osób, które nie korzystają z tego środka przekazu. Przygotowanie 
elektronicznego biuletynu jest stosunkowo proste i wymaga niewielkich nakładów 
finansowych, dlatego zakładamy, że będzie on produkowany w cyklu 
dwumiesięcznym.  

 Biuletyn na informować przede wszystkim o działaniach podejmowanych 
przez Polski Komitet Narodowy i przez członków polskiego ICOMOS-u. Zakładamy 
jednak, że znajdą się w nim również  informacje dotyczące światowego ICOMOS-u, 
jak i ważne informacje dotyczące podejmowanych w Polsce działań związanych z 
ochroną i konserwacją dziedzictwa. Przygotowywany będzie z materiałów 
dostarczanych przez członków PKN ICOMOS oraz przez inne osoby, organizacje i 
instytucje związane z ochroną, a także nadsyłanych z zagranicy   

  Aby osiągnąć założony cel zwracamy się do wszystkich członków ICOMOSU o 
nadsyłanie krótkich informacji dotyczących konferencji, publikacji, projektów 
badawczych i wszelkich wydarzeń, które mogą zainteresować nasze środowisko. 
Prośba ta dotyczy również wszystkich osób związanych ze sprawami ochrony i 
konserwacji dziedzictwa – mamy nadzieję, że taki apel zostanie podjęty. Prośba ta 
obejmuje również informacje i komunikaty w języku angielskim, które mogą być 
interesujące dla członków polskiego ICOMOS-u. 

 Materiały przedstawione w pierwszym numerze mają przybliżyć planowany 
zakres Biuletynu. Zawiera więc on informację o pierwszym posiedzeniu Prezydium 
PKN ICOMOS, sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodowego ICOMOS-u w Paryżu, informacje o publikacjach, konferencjach i 
programach.  

Gorąco zapraszamy i zachęcamy do współpracy i nadsyłania informacji, 
zarówno członków polskiego ICOMOS-u, jak i wszystkich kolegów ze środowiska 
konserwatorskiego. Prosimy też o zgłoszenia osób, które chciałyby ten biuletyn 
otrzymywać – lista jest otwarta dla wszystkich.  
                                                                             Bogusław Szmygin 

P.S. Od Redakcji: rubrykę AGORA chcielibyśmy udostępnić wypowiedziom 
przedstawicieli różnych środowisk związanych z ochroną dziedzictwa dla wypowiedzi  
problemowych, impresyjnych  lub wręcz dyskusyjnych. 
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KOMITET 
WYKONAWCZY 
ICOMOS 

PARYŻ  5-7. 02. 2009 
  Wilfried Lipp (Austria) nowym  

    wiceprezesem ICOMOS 

  Wysoka pozycja Polskiego Komitetu 

   Narodowego w rankingach ICOMOS 

  Budżet Sekretariatu ICOMOS – 

    1.170 tys. euro   

  Nowa siedziba  ICOMOS w Paryżu  

  w    2011 r. 

 

 

 

  Korzystając z przewidzianego 
statutem ICOMOS-u prawa Komitet 
Wykonawczy dokonał również 
kooptacji 4 osób, kierując się 
zapewnieniem lepszej 
reprezentatywności regionalnej. 
Dokooptowany został Mina Elmaghri z 
Maroka (jako reprezentant krajów 
Arabskich), Adi Meretui z Fidżi i Natalia 
Turekulowa  z Kazachstanu (jako 
reprezentanci regionu Azji i Pacyfiku), 
Weber Ndoro z Zimbabwe (jako 
reprezentant Afryki).  

Kolejnym punktem dyskusji była 
ocena aktywności Komitetów 
Narodowych. Podstawą oceny była 
statystyka obejmująca uczestnictwo 
przedstawicieli poszczególnych krajów 
w posiedzeniach statutowych ciał 

 

 

W dniach 5.02-7.02.2009 roku w 
Paryżu w siedzibie Międzynarodowego 
Sekretariatu odbyło się posiedzenie 
Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodowej Radych Ochrony 
Zabytków (ICOMOS). Doroczne 
posiedzenie Komitetu było poświęcone 
przede wszystkim omówieniu 
bieżących problemów i podjęciu 
decyzji dotyczących zarządzania 
światowym ICOMOS- em.   
Posiedzenie rozpoczęły sprawy 
personalne. Przede wszystkim w 
związku z rezygnacją Oliviera Poisson 
(Francja) z funkcji vice-prezydenta 
ICOMOS-u, funkcję tę objął Wilfried 
Lipp (Austria), który kandydował na tę 
funkcję podczas wyborów w Kanadzie 
w październiku 2008 roku. 
Jednocześnie Komitet Wykonawczy 
podjął decyzję, by Komitet Narodowy 
Francji zaproponował osobę, który 
zostanie dokooptowana na miejsce 
zwolnione w Komitecie po odejściu W. 
Lippa.    

ICOMOS-u oraz w Międzynarodowych 
Komitetach Naukowych. W świetle 
tych statystyk pozycja Polski jest 
wysoka.  Przedstawione zostało 
sprawozdanie budżetowe za rok 2008 i 
plan budżetu na rok 2009. Budżet 
Międzynarodowego Sekretariatu został 
zaplanowany na blisko 1170 tys. euro. 
Dokładnie połowę tej kwoty stanowią 
koszty osobowe paryskiego biura 
Sekretariatu Międzynarodowego, 
natomiast 16% stanowią koszty 
utrzymania paryskiego biura. Około 
34 % stanowią koszty obsługi działań 
służących Światowemu Dziedzictwu 
(m.in. misje, monitoring, panele 
oceniające, dokumentacje).  
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Wśród wpływów ICOMOS-u 
największą pozycję stanowią wpłaty 
UNESCO związane ze Światowym 
Dziedzictwem. W sumie kwoty te  
przekraczają 67% wpływów. Wpływy 
ze wszystkich składek członkowskich 
stanowią około 24% wpływów. To 
oznacza, że ICOMOS funkcjonuje 
przede wszystkim w oparciu o 
kontrakt z UNESCO.  

Sekretarz Generalny 
przedstawił stan zaawansowania prac 
nad przeniesieniem biura ICOMOS-u 
do nowej siedziby. Nową siedzibą ma 
być jeden z historycznych budynków 
Paryża, który będzie zagospodarowany 
wspólnie przez ICOMOS i ICOM. 
Rozwiązanie takie stworzy 
odpowiednie warunki pracy 
personelowi tych organizacji, ale 
przede wszystkim umożliwi stworzenie 
odpowiednich bibliotek i archiwów 
obydwóch organizacji. Według 
obecnych planów przeniesienie do 
nowej siedziby jest możliwe przed 
końcem obecnej kadencji, to jest do 
końca roku 2011.      

Podczas posiedzenia 
przedstawione zostały projekty 
internetowych forów, które mają 
służyć dyskusji na kilka tematów 
istotnych dla działalności światowego 
ICOMOS-u. Według obecnego projektu 
ma zostać utworzonych siedem 
tematycznych forów, a dostęp do nich 
będzie otwarty dla wszystkich 
członków organizacji. Po uzgodnieniu 
moderatorów poszczególnych tematów, 
informacje będą przedstawione na 
stronie internetowej ICOMOS-u. 

Komitet Wykonawczy podjął również 
decyzję dotyczącą utworzenia siedmiu 
grup roboczych, które mają 
wypracować propozycje dotyczące 
ważnych dla działań ICOMOS-u 

obszarów. Grupy te mają następujące 
obszary działania: Stabilizacja 
Finansowa, Komitety Narodowe, 
Międzynarodowe Komitety Naukowe i 
Rada Naukowa”, „Światowe 
Dziedzictwo”, „Członkowie i Doradcy”, 
„Komunikacja”, „Programy działania”. 
Kierownictwo poszcze-gólnych grup 
objęli członkowie Biura i na nich 
będzie spoczywał obowiązek 
zorganizowania ich pracy.  
Przedstawiono również szczegółowe 
sprawozdania z pracy statutowych ciał 
ICOMOS-u, Komitetów Naukowych i 
poszczególnych członków Biura 
ICOMOS-u. Sprawozdania te i 
dyskusja nad planowanymi 
działaniami zajęła większość czasu 
posiedzenia.     

Podczas posiedzenia podjęta została 
decyzja by członkowie instytucjonalni 
ICOMOS-u otrzymywali po trzy 
legitymacje indywidualne. Do 
sprawdzenia możliwości realizacji tej 
decyzji został zobowiązany 
Międzynarodowy Sekretariat (z 
zaleceniem sprawdzenia możliwości 
wdrożenia poczynając od roku 2009).  

Na zakończenie posiedzenia 
Komitetu przedyskutowani kalendarz 
dalszych działań ICOMOS-u. Ustalono 
między innymi, że najbliższe 
posiedzenie Komitetu Wykonawczego 
odbędzie się na Malcie, na początku 
października.  

 

                                                                                      
B. Szmygin 
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                   KONFERENCJE 
GUBIN/GUBEN   - Ruiny zabytków sakralnych 
6-8 11.2008 

 

W dniach 6-8 listopada 2008 r. odbyła się w Gubinie Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

pt. „Ruiny zabytków sakralnych - ochrona i adaptacja do nowych funkcji”. 
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Bogdan Zdrojewski (Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), Helena Hatka (Wojewoda Lubuski), a także polski i niemiecki ICOMOS. W konferencji 
uczestniczyło około 200 osób z Polski i Niemiec, w tym konserwatorzy zabytków, architekci, 
przedstawiciele nauki, samorządu, fundacji, stowarzyszeń, mieszkańcy Gubina i Guben.  

Konferencja miała na celu przedstawienie pomysłów ochrony i adaptacji do nowych funkcji 
ruin zabytków sakralnych, w kontekście przyszłej odbudowy Fary w Gubinie. Gubiński zabytek, nie 
zadaszona ruina – pomnik II wojny światowej, jest największą budowlą sakralną województwa 
lubuskiego. Inicjatywa odbudowy Fary powstała w 2005 roku i realizacja tego przedsięwzięcia wynika 
przede wszystkim z zaangażowania społeczności lokalnej Gubina i Guben. 

Podczas wykładów referenci zaprezentowali przykłady ciekawych realizacji z dziedziny konserwacji 
zabytków i architektury z Polski, Niemiec i reszty Europy. Konferencja stworzyła forum do wymiany 
doświadczeń służb konserwatorskich z Polski i Niemiec, środowisk akademickich oraz dyskusji na 
temat dopuszczalnych granic ingerencji budowlanej w substancję zabytkową budowli sakralnych. 
Zdaniem wielu uczestników była to konferencja na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, bo 
zgromadziła większość specjalistów z terenu Polski i wielu uznanych fachowców z Niemiec.  

Więcej informacji na temat działań Polskiej Fundacji i Niemieckiego Partnerskiego 
Stowarzyszenia można uzyskać na stronach www.fara.gubin.com.pl i www.stadtkirchegubin.de. 

Polsko-niemiecka publikacja konferencyjna jest w całości za darmo do ściągnięcia jako plik PDF ze 
strony www.fara.gubin.com.pl, pod hasłem KONFERENCJA 2008. 

Zapraszamy do Gubina , proponujemy zwiedzanie miasta i ruin Fary. 

۩ 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.  „PRAWNA OCHRONA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POLSKI – DOŚWIADCZENIA 

WYZWANIA XXI WIEKU” 
                                                                     WARSZAWA 27 LUTY 2009 R. 
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PROGRAM 
Rozpoczęcie Konferencji – Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak 
Dr Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański) – „Wkład profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków”. 
                                                                    Panel I 
Prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski) – „Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych 
problemów ochrony dziedzictwa kulturowego Polski” 
.Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - "Międzynarodowe 
zobowiązania Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturalnego". 
Prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Współczesne 
problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce”. 
Dr Piotr Dobosz (Uniwersytet Jagielloński) - "Ponadczasowe wartości dekretu Rady Regencyjnej z dnia 31 
października 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury". 
Mgr Hanna Jodełka-Schreiber (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego) – „Niematerialne dziedzictwo kulturowe: idea, prawo, praktyka”. 
DYSKUSJA 
12.00 – 12.30 - Przerwa na kawę 
                                                                   Panel II 
Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński) - "Z rozważań nad ustrojem służby 
konserwatorskiej w Polsce" 
Prof. dr hab. Dorota Folga Januszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – „Muzea w 
Polsce – jakich ustaw potrzebujemy pilnie. Zmiana zasad gwarancji i wdrożenie prac nad ustawą o 
zabezpieczeniu przed konfiskatą. 
Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski (Uniwersytet Gdański), mgr Katarzyna Zalasińska (Uniwersytet 
Warszawski, WSAA) – „Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie zabytków 
nieruchomych  - próba adaptacji” 
Dr Wojciech Szafrański, Mgr Alicja Jagielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – 
„Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa”. 
Wojciech Paczuski (Szkoła Główna Handlowa) - "Między wartościowaniem zabytków a własnością – 
pierwowzór z dekretu Rady Regencyjnej z 1918 roku o opiece nad zabytkami sztuki i kultury" 
DYSKUSJA 
14.30 – 15.15 – Lunch 
                                                                 Panel III 
Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) – „Nielegalne transakcje na 
rynku dzieł sztuki. Etiologia i fenomenologia zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania”. 
Piotr Ogrodzki (Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) – „Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu 
przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu”. 
Dr Maciej Trzciński (Uniwersytet Wrocławski) – „Przestępczość przeciwko zabytkom 
archeologicznym”. 
Olgierd Jakubowski (Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych) – „Stosowanie przepisów o 
wykroczeniach z ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w ochronie zabytków ruchomych 
wpisanych do rejestru”. 
Mgr Izabella Mikiciuk (Urząd Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, WSAA),  
Mgr Konrad Sanecki (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – „Orzecznictwo sądów 
administracyjnych w zakresie prawnej ochrony zabytków” 
DYSKUSJA 
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Konferencja w Gdyni 24-26 września 2009 r.  
                   Gdynia jest organizatorem drugiej międzynarodowej konferencji 
naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura 1. połowy 
XX w. i jej ochrona”. Konferencja odbędzie się w Gdyni w dniach 24-26 września 
2009 r. Współorganizatorami konferencji są: Wydział Architektury Politechniki 
Gdańskiej oraz Polski Komitet Narodowy ICOMOS. Patronem medialnym jest 
„Architektura-Murator”. 
 Pierwsza konferencja z cyklu dotyczącego architektury modernizmu i jej 
ochrony, zainicjowanego przez Urząd Miasta Gdyni, odbyła się we wrześniu 2007 r. 
Wzięli w niej udział naukowcy z 8 krajów i wielu miast Polski. Konferencja w 2007 r. 
nieprzypadkowo zbiegła się z wpisaniem do rejestru zabytków układu 
urbanistycznego śródmieścia  Gdyni.  

W poszczególne dni konferencji planowane są następujące bloki tematyczne:  
24.IX.09: Tendencje i wzorce w architekturze i urbanistyce pierwszej połowy XX w.  
25.IX.09: Ochrona architektury modernistycznej – teoria i praktyka 
26.IX.09: Podsumowanie konferencji oraz zwiedzanie zabytków modernistycznych 

Najważniejsze terminy: 
do 1 marca 2009 r.      zgłoszenia streszczeń referatów  
do 1 maja 2009 r.      kwalifikacja referatów  
do 31 lipca 2009 r.      zgłoszenia uczestników bez referatów  
do 1 września 2009 r.  nadsyłanie pełnych referatów 
Kontakt do organizatorów: 
Urząd Miasta Gdyni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 
Al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, tel. 0-58 66 88 343, fax. 0-58 62 02 448, e-
mail: biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl Aktualne informacje o konferencji 
można uzyskać na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki 
                                                                  ۩      
CIECHANOWIEC    15-17.10.2009     Zamki, ruiny ,grody 
W październiku 2009 roku, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, planowana jest 
międzynarodowa konferencja pod roboczym tytułem „Zamki, ruiny, grody – waloryzacja i ochrona”. 
Konferencja będzie kolejnym etapem i podsumowaniem kilkuletniego, realizowanego przez Polski 
Komitet Narodowy programu, którego celem jest sformułowanie zasad waloryzacji i postępowania 
konserwatorskiego z budowlami obronnymi i ruinami. Dotychczas z programem tym związane były, 
organizowane przy udziale PKN ICOMOS, konferencje: ”Ochrona zabytków architektury obronnej – 
teoria a praktyka” (Działdowo – 2007), „Ruiny obiektów sakralnych - ochrona i adaptacja do nowych 
funkcji” (Gubin 2008). W Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków pracuje Kolegium 
Doradcze d.s. Ochrony Zamków Średniowiecznych w Polsce, w którym uczestniczą członkowie PKN 
ICOMOS. Konferencję zorganizujemy wspólnie z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim przy 
współpracy z Krajowym Ośrodkiem Badan i Dokumentacji Zabytków . Wstępnie zakładamy, że 
konferencja odbędzie się w dniach 15 – 17.X.2009 r. w Ciechanowcu. Wkrótce ukaże się pierwszy 
komunikat programowo-organizacyjny. 
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PRZEBIEG WALNEGO  ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO – 
WYBORCZEGO CZŁONKÓW PKN ICOMOS W DNIU 26 STYCZNIA 
2009 r. w SALI KONCERTOWEJ ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W 
WARSZAWIE 
 

Prezes PKN ICOMOS  prof. Andrzej Tomaszewski powitał zebranych Członków 
PKN ICOMOS, a także Gościa Honorowego, Pana Władzimira Gilepa, Przewodniczącego 
Komitetu Narodowego Białorusi ICOMOS, z którym w dniu 19 stycznia b.r. Polski Komitet 
podpisał porozumienie o współpracy. Prezes podziękował też prof. Andrzejowi 
Rottermundowi, dyrektorowi Zamku Królewskiego za udostępnienie sal zamkowych na  
obrady Walnego Zgromadzenia. 

Następnie Prezes zaproponował prowadzenie zebrania prof. Olgierdowi Czernerowi, 
Członkowi Honorowemu  ICOMOS, co zgromadzeni zaaprobowali przez aklamację. 
Wybrany Przewodniczący obrad prof. Olgierd Czerner przedstawił  program Walnego 
Zgromadzenia: Został on przyjęty przez uczestników Zgromadzenia jednogłośnie (bez głosów 
wstrzymujących się i przeciwnych). 
Przewodniczący przeprowadził wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wyborczej. Do 
poszczególnych Komisji Walne Zgromadzenie wybrało: 
Do Komisji Mandatowej: prof. Krzysztof  Dumała, prof. Andrzej Kadłuczka, dr Grzegorz 
Bukal. - przy jednym głosie wstrzymującym 
Do Komisji Skrutacyjnej :mgr Małgorzata Fokt- Willmann, dr Maciej Małachowicz, dr 
Grażyna Michalska- jednogłośnie  
Do Komisji Wyborczej: mgr Maria Sarnik - Konieczna, prof. Jakub Lewicki, mgr Stanisław 
Tumidajewicz.- jednogłośnie  
Następnie przewodniczący przeprowadził wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało do Komisji dr Ewę Święcką i prof. Barbarę 
Stępniewską. 
W dalszej części zebrania przedstawiono szereg sprawozdań z działalności w poprzedniej 
kadencji. 
Profesor Tomaszewski jako ustępujący Prezes przedstawił w skrócie trudności w kontaktach z 
MK i DN, zwłaszcza w zakresie ustawy o ochronie dóbr kultury. Zarysował też 
dotychczasowy dorobek Komisji Naukowych. 
Następnie wiceprzewodniczący PKN ICOMOS, będący jednocześnie prezesami najbardziej 
aktywnych Komisji omówili ich działalność naukową i wydawniczą. 
Byli to kolejno: prof. Ewa Łużyniecka, prof. Bogusław Szmygin, prof. Krzysztof Pawłowski. 
Następnie Sekretarz Generalny PKN ICOMOS, dr Ewa Święcka przedstawiła sprawozdanie z 
działalności Prezydium w kadencji 2006-2009.   
Oddzielne sprawozdanie finansowe przedstawiła dr hab. Danuta Kłosek-Kozłowska  
Przedstawiła też działalność prowadzonej Komisji Miast Historycznych. (tekst w załączeniu . 
Sprawozdanie z działań kolejnej Komisji Architektury Militarnej przedstawił dr hab. P. 
Molski. (tekst w załączeniu 9.) .Z powodu choroby mgr Barbara Werner nie mogła 
przedstawić sprawozdania prowadzonej Komisji Ogrodów Historycznych i Krajobrazu 
Kulturowego .Ostatnim sprawozdaniem była informacja na temat działalności Koła Młodych, 
wygłoszona przez jego przewodniczącego, dr. Włodzimierza Witkowskiego.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mgr Marek Konopka dokonał oceny działalności Prezydium w 
minionej kadencji. W imieniu Sądu Koleżeńskiego głos zabrała prof. Maria Brykowska stwierdzając, 
że do Sądu, w trakcie całej minionej kadencji nie wpłynął żaden wniosek dotyczący sporów między 
członkami Komitetu ICOMOS.  
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Teksty wszystkich sprawozdań stanowią załączniki do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
Nikt nie zgłosił uwag do sprawozdania.   
Komisja na podstawie listy obecności (załącznik 1.) potwierdziła, że Walne Zgromadzenie 
jest prawomocne.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mgr Marek Konopka przedstawił wniosek o udzielenie 
absolutorium dla ustępujących władz.  
W głosowaniu wzięło udział 71 osób.Za udzieleniem absolutorium  -   66 osób Przeciw  - 0. 
Wstrzymało się  -  5 
Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującym władzom. 
 Wybory Prezesa 
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że został zgłoszony tylko jeden kandydat na funkcję 
Prezesa PKN ICOMOS -  prof. Bogusław Szmygin, który zgodnie ze Statutem PKN ICOMOS uzyskał w 
terminie stosowne zgłoszenia i rekomendacje. Kandydat na prezesa przedstawił swój program 
działania na nadchodzącą kadencję Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie na 
zgłoszona kandydaturę Prezesa PKN ICOMOS. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna 
podała następujące wyniki W głosowaniu wzięło udział  82 osoby. 78 głosów było ważnych. 
Głosów za  -69 Przeciw – 9 Wstrzymujących się  -  0 .Głosy nieważne - 4  Na funkcję Prezesa 
PKN ICOMOS wybrany został prof. Bogusław Szmygin. 
Wybory Prezydium 
 Zgłoszono 15 kandydatur: W głosowaniu wzięło udział 66 osób, w tym głosów ważnych 65;  
głosów nieważnych 1 .Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:   
 
Kandydaci do Prezydium PKN ICOMOS: Głosy ZA Głosy 

PRZECIW 
1. Ewa Łużyniecka  
2. Andrzej Tomaszewski  
3. Krzysztof Pawłowski  
4. Piotr Molski  
5. Marek Konopka  
6. Danuta Kłosek-Kozłowska  
7. Romana Cielątkowska  
8. Ewa Święcka  
9. Barbara Werner  

    10.  Marcin Gawlicki  
    11  .Dominik Mączyński  
    12.  Jerzy Jasieńko  
   13.  Andrzej Kadłuczka  
   14.  Jadwiga Łukaszewicz  
   15.  Kazimierz Kuśnierz  

48 
49 
49 
42 
50 
39 
31 
43 
32 
32 
25 
30 
18 
30 
24 

17 
16 
16 
23 
15 
26 
34 
22 
33 
33 
40 
35 
47 
35 
41 

Do Prezydium (wg ilości uzyskanych głosów) wybrano 9 osób: 
1.Marek Konopka,2.Krzysztof Pawłowski,3.Andrzej Tomaszewski,4.Ewa Łużyniecka 
5.Ewa Święcka,6. Piotr Molski, 7.Danuta Kłosek-Kozłowska 8.Barbara Werner,9.Marcin 
Gawlicki 
Wybory do Komisji Rewizyjnej 
Zgłoszono trzech kandydatów do Komisji Rewizyjnej, w wyborach oddano 66 ważnych 
głosów, głosów za 64, nieważnych – 0. 
.Jerzy Żurawski, Tadeusz Rudkowski, Piotr Kozarski. 
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Wybory do Sądu Koleżeńskiego 
Zgłoszono trzech kandydatów do Sądu Koleżeńskiego, w wyborach oddano 66 ważnych 
głosów, głosów za 63,głosów nieważnych - 0,  Wyniki głosowania:   
Maria Brykowska, Władysław  Zalewski, Bogumiła Rouba.          
Komisja Uchwał i Wniosków otrzymała następujące wnioski: 

1. Pisemne zgłoszenie  Andrzeja Tomaszewskiego w sprawie nadania imion przestrzeni 
międzymurza na Starym Mieście w Warszawie. W uznaniu zasług profesorów Jana 
Zachwatowicza i Piotra Biegańskiego dla odbudowy Warszawy po zniszczeniach 
wojennych, prezydium PKN ICOMOS zgłosi do p. Prezydent Warszawy inicjatywę 
nadania imion profesorów określonym odcinkom międzymurza.  

2. Olgierd Czerner zgłosił propozycję zorganizowania zjazdu konserwatorów polskich w 
roku 2011, dla uczczenia setnej rocznicy pierwszego zjazdu w roku 1911. 

3. Jerzy Żurawski zgłosił zaniepokojenie informacją o uchwale Rady Miejskiej 
Kazimierza Dolnego w sprawie sprzedaży i zagospodarowania kamieniołomu na cele 
turystyczne. Decyzje te mogą stanowić zagrożenie dla krajobrazu i otoczenia 
zabytkowego układu architektoniczno-urbanistycznego . 

4.  Marek Konopka przedstawił pięć wniosków: 
• W sprawie oceny dwudziestolecia 1989-2009 
• Poparcie wniosku prof. O. Czernera – obchody stulecia zjazdu konserwatorów 

małopolskich oraz zjazdu organizowanego przez prof. Birkenmajerową, w 
który zaangażowane było Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 

• Wprowadzenie PKN ICOMOS na listę organizacji pożytku publicznego, które 
mogą korzystać z 1% odpisu podatku 

• Zgłoszenie organizacji Kongresu ICOMOS w latach 2014/2015 dla uczczenia 
50-lecia ICOMOS w Polsce 

• Uczczenie 70 -. lecia wybuchu wojny przez organizację 
wystawy/filmu/wydawnictwa, dla dokumentacji dokonań konserwatorów na 
obszarach szczególnie  zniszczonych podczas działań wojennych i w okresie 
bezpośrednio po wojnie. (W obchodach należy uwzględnić wkład strony 
niemieckiej, Fundacji Polsko - Niemieckiej).. 

5. Wiesław Kaczmarek zaapelował o zwiększenie rangi ochrony dziedzictwa w pracach 
rządu i inicjowanie zmiany prawa dotyczącego planu przestrzennego i budownictwa. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wykazuje uczestnictwa w 
debatach nad legislacją procesów rewitalizacji. 

Na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie przyjęło kierunki działalności 
PKN ICOMOS w nowej kadencji władz . 
Wniosek o nadaniu międzymurzom Starego Miasta imion profesorów Biegańskiego i 
Zachwatowicza przegłosowano jednogłośnie, a następnie przyjęto z aplauzem wszystkie ustne 
zgłoszenia. Będą one przedmiotem prac prezydium obecnej kadencji. 
(na podstawie Protokołu opr. przez Ewę Święcką i Katarzynę Pałubską) 
 

                             
                   [Redakcja Biuletynu: Marek Konopka, Piotr Molski, Bogusław Szmygin ©] 
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