
Sprawozdanie z przebiegu Szkoły Letniej PKN ICOMOS Toruń 

W dniach 12 - 14 lipca 2017 r. w Toruniu odbyła się trzecia edycja Szkoły Letniej PKN ICOMOS, 

której tematem wiodącym była „Ochrona i konserwacja zabudowy staromiejskiej na przykładzie 

Torunia w XX lecie wpisu Toruńskiej Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO". 

Współorganizatorami  wydarzenia  był  Urząd  Miasta  Torunia, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 

oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  

Toruńska Szkoła Letnia rozpoczęła się w Międzynarodowym Miejscu Spotkań Młodzieży, 

powitaniem uczestników przez pana Zbigniewa Fiderewicza - zastępcę Prezydenta Miasta Torunia, 

pana Bogusława Szmygina - prezesa PKN ICOMOS oraz pana Andrzeja Sokalę - prorektora 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

 Wykłady, jakie odbyły się w trakcie pierwszego bloku, poruszały zagadnienia związane z 

wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Temat był bardzo aktualny, biorąc pod uwagę 

trwającą jeszcze w tym czasie w Krakowie, 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego 

UNESCO. W trakcie wykładów uczestnikom została przedstawiona problematyka tworzenia planów 

zarządzania dobrami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa oraz rola w ochronie Dziedzictwa 

Kulturowego Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać wspomnień 

prof. Mariana Arszyńskiego i prof. Jana Tajchmana dotyczących przygotowania aplikacji Zespołu 

Staromiejskiego Torunia na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO i zobaczyć na żywo archiwalną 

dokumentację z nią związaną. Następnie pan 

Waldemar Pytel -  biskup Diecezji Wrocławskiej 

Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, przedstawił 

wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 

Kościół Pokoju w Świdnicy, a pan Wojciech Kowalski 

wprowadził w temat uwarunkowań prawnych 

Miejsc Pamięci Narodowej. Wysłuchaliśmy również 

wykładu dotyczącego rozbieżności między teorią, a 

praktyką funkcjonowania stref buforowych miejsc 

światowego dziedzictwa.  

W drugiej połowie dnia prelekcje dotyczyły 

przede wszystkim Torunia. Od wykładów 

omawiających urbanistykę i historię miasta, ściśle 

związaną z przepływającą przezeń Wisłą, przeszliśmy do zagadnień konserwatorskich ochrony 
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„Toruńskiej Starówki", kwestii 

technologicznych związanych z 

konserwacją średniowiecznej 

architektury oraz omówienia detalu 

architektury ceglanej. Dzień 

zakończył się uroczystą kolacją 

wydaną przez Prezydenta Miasta 

Torunia, która była dobrą okazją do 

wymiany doświadczeń i rozmów. 

Miejsce w jakim się ona odbyła - 

kamienica przy ul. Ducha Świętego 

14-16, było interesującym 

przykładem realizacji nowoczesnego wnętrza w historycznym budynku. 

Pierwszy dzień stanowił teoretyczne wprowadzenie w tematykę trzeciej edycji Szkoły Letniej, 

natomiast drugi dzień wypełniły zajęcia terenowe, uzupełniające wiedzę nabytą poprzedniego dnia. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy przed wejściem głównym do Ratusza Staromiejskiego. Następnie 

pokierowaliśmy się do katedry śś. Janów, kościoła św. Jakuba oraz zwiedziliśmy liczne toruńskie 

kamienice. Każdy budynek został dokładnie omówiony pod względem prowadzonych przy nim prac 

konserwatorskich oraz wykorzystanych technologii. Naszymi przewodnikami byli najlepsi specjaliści i 

przedstawiciele wykonawców projektów konserwatorskich - pani Mirosława Romaniszyn, pani 

Jadwiga W. Łukaszewicz, pani Elżbieta Pilecka, pan Zbigniew Nawrocki,  pani Małgorzata Musiela z 

firmy Restauro oraz pani Irena Buldenberg z firmy Relief.  

Wycieczka po współczesnych 

inwestycjach Torunia rozpoczęła ostatni dzień 

Szkoły Letniej. Przejechaliśmy mostem im. W. 

Zawadzkiej, podziwialiśmy panoramę Torunia 

z platformy widokowej po przeciwnej stronie 

rzeki, zapoznaliśmy się z niecodzienną 

architekturą CKK Jordanki oraz zwiedziliśmy 

Centrum Sztuki Współczesnej. Następnie 

udaliśmy się do Międzynarodowego Centrum 

Spotkań Młodzieży, gdzie wysłuchaliśmy 

wykładów dotyczących badań obiektów 
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architektury na przykładzie gotyckich kamienic przy ul. Mostowej 6, uwarunkowań prawnych działań 

konserwatorskich oraz prawa autorskiego. Na zakończenie wręczono nam dyplomy uczestnictwa w 

Szkole Letniej. 

Szkoła Letnia jest wyjątkową okazją do nawiązania kontaktów z ludźmi z całej Polski, 

związanymi z ochroną i konserwacją zabytków oraz wzbogacenia wiedzy, poprzez udział w wykładach 

i zajęciach terenowych prowadzonych przez najlepszych specjalistów. Toruń był wspaniałym 

miastem-gospodarzem trzeciej edycji Szkoły Letniej: przyjacielska atmosfera, dobra organizacja 

wydarzenia oraz spacery w pięknej scenerii zabytków architektury gotyckiej,  pozostaną na długo w 

pamięci.  

 

Opracowała: Anna Częścik, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni 


