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Marcin Gawlicki

KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW
Nowe cele i zasady dzia∏ania

informacje
dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Rozpocz´∏a si´ budowa spójnego systemu ochro-
ny zabytków w Polsce. Pierwszym krokiem

by∏o nadanie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego statutu Krajowemu OÊrodkowi Badaƒ
i Dokumentacji Zabytków 1. Na jego podstawie, 
z poczàtkiem 2007 r., instytucja ta – wyst´pujàca
wprawdzie nadal pod swojà dotychczasowà, nie-
zmienionà nazwà – uzyska∏a nowe cele dzia∏ania.
W zasadniczy sposób skoncentrowa∏y si´ one wo-
kó∏ tworzenia ram wspó∏pracy pomi´dzy Krajo-
wym OÊrodkiem i jego regionalnymi oddzia∏ami, 
a s∏u˝bami konserwatorskimi. Kolejnym krokiem
powinno byç, oczekiwane od dawna przez Êrodo-
wiska konserwatorskie i wyra˝one uchwa∏à I Kon-
gresu Konserwatorów w 2005 r., podporzàdkowanie
urz´dów wojewódzkich konserwatorów zabytków Mi-
nistrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ge-
neralnemu Konserwatorowi Zabytków. Nadrz´dnym
celem sta∏o si´ zatem tworzenie nowoczesnego sy-
stemu ochrony zabytków opartego na czytelnych
ramach organizacyjnych, w∏aÊciwie rozdzielonych
kompetencjach, jednoznacznie okreÊlonych pod-
stawach teoretycznych oraz systemach dokumenta-
cyjnych i standardach post´powania konserwator-
skiego. Nowym, wa˝nym zadaniem sta∏a si´ popu-
laryzacja idei ochrony zabytków oraz ich promocja,
a tak˝e szeroko poj´ta edukacja oraz szkolenia 
organizowane z myÊlà o osobach i instytucjach za-
anga˝owanych w ochron´ dziedzictwa narodowego.

Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków sta∏ si´ istotnym ogniwem polityki paƒstwa
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz
opieki nad nim. Jego celami strategicznymi, wy-
znaczonymi statutem i planami dzia∏ania, sà obec-
nie: wypracowywanie podstaw doktryny konserwa-
torskiej, opracowanie i wdro˝enie jednolitego sys-
temu ochrony i dokumentacji dziedzictwa kulturo-
wego oraz wprowadzanie i upowszechnianie no-
wych standardów metodologicznych badaƒ, doku-
mentacji i konserwacji zabytków. Istotnym zada-
niem pozosta∏o nadal gromadzenie odpisów decyzji
o wpisie do rejestru zabytków wydawanych przez

wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz pro-
wadzenie Krajowej Ewidencji Zabytków, w tym
ewidencji badaƒ archeologicznych. 

Krajowy OÊrodek przejà∏ cz´Êç zadaƒ wykony-
wanych dotàd przez rozwiàzany z koƒcem 2006 r.
OÊrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego.
Zaliczyç do nich nale˝y m.in. prowadzenie ratow-
niczych badaƒ archeologicznych na stanowiskach
szczególnie zagro˝onych oraz wspomaganie nadzorów
wojewódzkich konserwatorów zabytków nad pra-
cami archeologicznymi. Uzupe∏nieniem tych zadaƒ
jest prowadzenie prac inwentaryzacyjnych i ba-
dawczych przy zabytkach szczególnie zagro˝onych.

Wa˝nym obszarem dzia∏aƒ jest tak˝e monito-
rowanie stanu zachowania dziedzictwa kulturo-
wego oraz ocena zagro˝enia zabytków, czemu s∏u-
˝y wykonywanie opinii i ekspertyz na rzecz Ge-
neralnego Konserwatora Zabytków i Wojewódz-
kich Urz´dów Ochrony Zabytków. OÊrodek gro-
madzi ponadto i udost´pnia informacje zwiàzane 
z muzeami i muzealnictwem. 

Nowymi zadaniami sà koordynowanie i uczest-
nictwo w pracach nad raportami okresowymi do-
tyczàcymi polskich miejsc i obiektów wpisanych na
List´ Âwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przy-
rodniczego UNESCO, a tak˝e koordynowanie 
i realizacja procedury sk∏adania wniosków do Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o uzna-
nie przez Prezydenta RP miejsc i obiektów za pom-
niki historii. Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków realizuje programy szkoleniowe 
i informacyjne na rzecz s∏u˝b konserwatorskich 
i Êrodowisk zwiàzanych z opiekà nad zabytkami,
popularyzuje wiedz´ o dziedzictwie kulturowym,
prowadzi tak˝e edukacj´ zwiàzanà z ochronà
zabytków.

Tak szeroko zakreÊlone cele nie mogà byç reali-
zowane bez dobrej wspó∏pracy ze s∏u˝bami kon-
serwatorskimi, a tak˝e jednostkami samorzàdu te-
rytorialnego, organizacjami pozarzàdowymi, oÊrod-
kami naukowymi oraz w∏aÊcicielami, zarzàdcami 
i u˝ytkownikami zabytków.
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Podejmuje równie˝ prace inwentaryzacyjne i ba-
dawcze przy zabytkach szczególnie zagro˝onych,
tworzy i wdra˝a standardy zapisów ochrony kon-
serwatorskiej w wytycznych do planów oraz pro-
jektach planów zagospodarowania przestrzennego.
Monitoruje programy opieki nad zabytkami, spo-
rzàdza raporty w tym zakresie, a tak˝e udziela kon-
sultacji dotyczàcych form i metod ochrony zabyt-
ków. Do wa˝nych zadaƒ nale˝à ponadto: koordy-
nacja i udzia∏ w pracach zwiàzanych z miejscami 
i obiektami wpisanymi na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
oraz koordynacja i realizacja procedur sk∏adania
wniosków zwiàzanych z pomnikami historii.
Pracowni´ utworzono w wyniku po∏àczenia kilku
dawnych dzia∏ów, m.in. dzia∏u badaƒ interdyscy-
plinarnych. W jej ramach powsta∏y: zespó∏ ds.
badaƒ w Wilanowie, zespó∏ ds. zabytkowych par-
ków i ogrodów, krajobrazu kulturowego, zespó∏ ds.
UNESCO oraz samodzielne stanowiska pracy zwià-
zane z zasadniczymi problemami badawczo-kon-
serwatorskimi, w tym zabytkami techniki. W praco-
wni realizowane sà tak˝e bie˝àce zadania zwiàza-
ne z merytorycznym zarzàdzaniem i projektowaniem

Dzia∏ Strategii Ochrony Zabytków 

Przygotowuje wnioski dotyczàce szczególnie wa˝-
nych problemów konserwatorskich, opracowuje 
i upowszechnia standardy konserwatorskie, a tak-
˝e bada i dokumentuje w∏aÊciwoÊci Êrodowiska kul-
turowego, zabytkowego krajobrazu oraz obszarów
i obiektów zabytkowych. Dzia∏ tworzà: Pracownia
Kszta∏towania Polityki Konserwatorskiej, Pracow-
nia Badania Zabytków, Pracownia Dokumentacji,
Ewidencji i Rejestru Zabytków Nieruchomych,
Pracownia Dokumentacji, Ewidencji i Rejestru Za-
bytków Ruchomych oraz Zespó∏ ds. Archiwaliów. 

Pracownia Kszta∏towania Polityki Konserwator-
skiej, która powsta∏a z uwzgl´dnieniem sk∏adu ka-
drowego i doÊwiadczeƒ dawnego dzia∏u ekspertyz 
i analiz, zajmuje si´ tworzeniem i upowszechnianiem
stadardów metodologii konserwatorskiej w zakresie
ochrony zabytkowego krajobrazu, zespo∏ów, obsza-
rów oraz obiektów wraz z ich otoczeniem. Dzia∏ania
te polegajà g∏ównie na sporzàdzaniu opinii mery-
torycznych, ekspertyz, analiz i ocen zwiàzanych 
z ochronà zabytków, które trafiajà do pracowni
na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków,

Departamentu Ochrony Zabytków i Wojewódzkich
Konserwatorów Zabytków. Pracownia koordynuje
równie˝ sporzàdzanie opinii konserwatorskich przez
Regionalne OÊrodki, a tak˝e monitoruje, analizuje
i ocenia bie˝àcà dzia∏alnoÊç konserwatorskà.

Pracownia Badania Zabytków prowadzi bada-
nia, sporzàdza opinie, ekspertyzy, wnioski i wytycz-
ne konserwatorskie dotyczàce ochrony zabytków
oraz ochrony wartoÊci kulturowych w zamierze-
niach projektowych i dokumentach planistycznych.

Krajowemu OÊrodkowi Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków nadano regulamin organizacyjny, który
okreÊli∏ nowà struktur´ instytucji, podzia∏ na posz-
czególne dzia∏y, pracownie i zespo∏y oraz przypi-
sa∏ im odpowiednio zadania przewidziane do rea-
lizacji2. W ten sposób utworzony zosta∏, przedsta-
wiony poni˝ej, schemat organizacyjny.

W celu lepszego poznania zasad dzia∏ania
OÊrodka przyjrzyjmy si´ jego poszczególnym komór-
kom organizacyjnym i przypisanym im zadaniom. 
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informacje
polskiej cz´Êci Parku Mu˝akowskiego, wpisanego
na List´ Âwiatowego Dziedzictwa, który pozostaje
w zarzàdzie Krajowego OÊrodka Badaƒ i Doku-
mentacji Zabytków.

Pracownie Dokumentacji, Ewidencji i Rejestru
Zabytków Nieruchomych oraz Dokumentacji,
Ewidencji i Rejestru Zabytków Ruchomych gro-
madzà i analizujà odpisy decyzji wojewódzkich
konserwatorów zabytków o wpisie do rejestru za-
bytków, prowadzà Krajowà Ewidencj´ Zabytków
oraz wypracowujà standardy wykonywania i udo-
st´pniania dokumentacji, sporzàdzania ewidencji 
i prowadzenia rejestru. Istotnym zadaniem pra-
cowni jest tworzenie baz danych o zabytkach nie-
ruchomych i ruchomych, ich nowoczesne opraco-
wywanie, przetwarzanie i udost´pnianie, w tym
tak˝e w systemie informacji GIS. Dotychczasowe
doÊwiadczenia i efekty pracy wskazujà na koniecz-
noÊç wypracowania nowej metody zapisu rejestru
zabytków z okreÊlonymi zakresami dost´pu dla
ró˝nych u˝ytkowników oraz wykorzystaniem no-
woczesnych cyfrowych metod informacji prze-
strzennej. Dodatkowymi zadaniami pracowni za-
bytków ruchomych sà gromadzenie informacji
zwiàzanych z muzeami i muzealnictwem oraz re-
dagowanie rocznika „Muzealnictwo”.

Zespó∏ ds. Archiwaliów zarzàdza obszernymi
zbiorami Krajowego OÊrodka i OÊrodków Regio-
nalnych, a tak˝e sprawuje merytoryczny nadzór nad
u˝yczonymi zasobami archiwalnymi PP Pracowni
Konserwacji Zabytków, prowadzi prace badawcze
i promocyjne zwiàzane ze zbiorami archiwalnymi
oraz udost´pnia zasoby archiwalne zainteresowa-
nym podmiotom w celach badawczych i naukowych.

Dzia∏ Archeologii3

Realizuje zadania zwiàzane z ochronà dziedzictwa
archeologicznego oraz podejmuje dzia∏ania zmie-
rzajàce do zastosowania nowoczesnych standar-
dów metodycznych do badaƒ archeologicznych. 
W sk∏ad dzia∏u wchodzà: Pracownia Konserwa-
torstwa Archeologicznego, Pracownia Archeolo-
gicznych Badaƒ Ratowniczych oraz Pracownia
Ewidencji Archeologicznej.

Pracownia Konserwatorstwa Archeologicznego
udziela konsultacji i wydaje opinie dotyczàce 
ochrony dziedzictwa archeologicznego. W Êcis∏ej
wspó∏pracy ze s∏u˝bami konserwatorskimi tworzy 
i wdra˝a standardy konserwatorstwa archeolo-
gicznego, monitoruje innowacje metodyczne w ar-
cheologii w kraju i za granicà, upowszechnia je 
w Polsce oraz przekazuje rodzime doÊwiadczenia

zagranicznym partnerom. Pracownia realizuje rów-
nie˝ zadania okreÊlone przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz zwiàzane z zarzàdzaniem
Priorytetem 4. Ochrona Zabytków Archeologicz-
nych, Programu Operacyjnego „Dziedzictwo
kulturowe”.

Pracownia Archeologicznych Badaƒ Ratowni-
czych, wspólnie ze s∏u˝bami konserwatorskimi,
uczestniczy w zabezpieczaniu stanowisk archeolo-
gicznych nara˝onych na bezpoÊrednie ryzyko
zniszczenia, a tak˝e tworzy i wdra˝a standardy 
dokumentacyjne i metodyk´ prowadzenia badaƒ
archeologicznych.

Pracownia Ewidencji Archeologicznej pro-
wadzi ewidencj´ dziedzictwa archeologicznego 
w Polsce stanowiàcà integralnà cz´Êç Krajowej
Ewidencji Zabytków, a dane udost´pnia upraw-
nionym podmiotom. Wspó∏pracuje tak˝e z policjà,
stra˝à granicznà, s∏u˝bà celnà, stra˝à leÊnà, stra˝à
po˝arnà w zakresie ochrony i oceny zagro˝eƒ dla
dziedzictwa archeologicznego, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nielegalnego obrotu znaleziska-
mi archeologicznymi. Dzia∏ Archeologii zajmuje 
si´ tak˝e redagowaniem „Informatora Archeolo-
gicznego”.

Dzia∏ Edukacji i Promocji 

Jest nowà jednostkà, w której sk∏ad weszli pracow-
nicy ró˝nych komórek organizacyjnych. Do jego
zasadniczych zadaƒ nale˝à: realizacja programów
szkoleniowych i informacyjnych na rzecz s∏u˝b kon-
serwatorskich i Êrodowisk zwiàzanych z opiekà nad
zabytkami, a tak˝e popularyzacja wiedzy o dzie-
dzictwie kulturowym oraz prowadzenie edukacji 
w dziedzinie ochrony zabytków. Strategicznymi
celami dzia∏u sà usprawnienie komunikacji wew-
n´trznej i zewn´trznej OÊrodka, formu∏owanie za-
∏o˝eƒ polityki wydawniczej oraz tworzenie wize-
runku instytucji nowoczesnej, profesjonalnej i ot-
wartej na wspó∏prac´. Wa˝nym obszarem jego
aktywnoÊci jest ponadto popularyzacja idei ochro-
ny i opieki nad zabytkami oraz realizacja pro-
gramów edukacyjnych dotyczàcych ochrony
dziedzictwa, opartych na rzeczywistej diagnozie
aktualnych potrzeb.

W sk∏ad dzia∏u wchodzà: Zespó∏ ds. Promocji
Dziedzictwa oraz Zespó∏ ds. Edukacji. Zespó∏ 
ds. Promocji Dziedzictwa upowszechnia wiedz´
o zasobach dziedzictwa i popularyzuje idee jego
ochrony we wspó∏pracy z instytucjami, w∏adzami
samorzàdowymi, s∏u˝bami konserwatorskimi i or-
ganizacjami pozarzàdowymi w kraju i za granicà.



8

W sferze jego dzia∏alnoÊci znajduje si´ tak˝e ko-
ordynacja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.
Wa˝nym obszarem pracy jest dzia∏alnoÊç wysta-
wiennicza i konferencyjna, prowadzenie punktu
informacyjnego, aktualizacja serwisów interneto-
wych, a tak˝e tworzenie i obs∏uga portali eduka-
cyjnych. Celem dzia∏ania zespo∏u jest równie˝ or-
ganizacja komunikacji wewn´trznej, w tym zasad
przep∏ywu informacji pomi´dzy poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi OÊrodka oraz komu-
nikacja z OÊrodkami Regionalnymi.

Zespó∏ ds. Edukacji zajmuje si´ organizowa-
niem szkoleƒ zwiàzanych z zarzàdzaniem dzie-
dzictwa, ze szczególnym uwzgl´dnieniem usta-
wicznego kszta∏cenia kadr konserwatorskich.
Wspó∏pracuje z uczelniami wy˝szymi w zakresie
realizacji projektów studiów podyplomowych
zwiàzanych z ochronà i opiekà nad zabytkami,
organizuje specjalistyczne szkolenia upowszech-
niajàce nowoczesne metody badaƒ i dokumentacji
zabytków. Zespó∏ udziela informacji i konsultacji 
o dost´pnych êród∏ach finansowania programów
ochrony zabytków i popularyzacji idei opieki nad
dziedzictwem kulturowym. Realizuje tak˝e progra-
my edukacji obywatelskiej dotyczàce opieki nad
zabytkami; wspó∏pracuje w tej dziedzinie z w∏a-
dzami samorzàdowymi, s∏u˝bami konserwatorski-
mi, placówkami oÊwiatowymi i organizacjami po-
zarzàdowymi w kraju i za granicà. Zadaniem ze-
spo∏u jest tak˝e animowanie edukacji muzealnej 
w Polsce, ze szczególnym uwzgl´dnieniem pro-
mocji tzw. dobrych praktyk. W ramach Dzia∏u
Edukacji i Promocji funkcjonuje biblioteka Krajo-
wego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
udost´pniajàca ksi´gozbiór, który jest najwi´kszym
w Polsce zbiorem specjalistycznych ksià˝ek, czaso-
pism i innych publikacji zwiàzanych z ochronà 
i konserwacjà zabytków.

Dzia∏ Organizacyjny 

Do jego zadaƒ nale˝à zapewnienie w∏aÊciwej orga-
nizacji pracy oraz sprawnego i prawid∏owego funk-
cjonowania OÊrodka. W obszarach dzia∏ania po-
szczególnych komórek organizacyjnych znajdujà
si´ m.in. prowadzenie ca∏okszta∏tu spraw zwiàza-
nych z obs∏ugà pracowniczà, administrowanie
sk∏adnikami majàtku, w tym nieruchomoÊciami,
Êrodkami trwa∏ymi i wyposa˝eniem, a tak˝e ob-
s∏uga prawna, techniczna i informatyczna bie˝àcej
dzia∏alnoÊci. Dzia∏ zarzàdza i sprawuje opiek´ nad
polskà cz´Êcià Parku Mu˝akowskiego w ¸´knicy. 

Dzia∏-Zespó∏ ds. Finansowych

Sprawne funkcjonowanie instytucji zale˝y równie˝,
a mo˝e przede wszystkim, od zarzàdzania Êrodka-
mi finansowymi, czym – w przypadku Krajowego
OÊrodka – zajmuje si´ Dzia∏-Zespó∏ ds. Finanso-
wych, kierowany przez g∏ównego ksi´gowego. Dzia∏
obejmuje ca∏okszta∏t zadaƒ zwiàzanych z prowa-
dzeniem ksi´gowoÊci oraz planowaniem ekono-
micznym i analizami finansowymi.

Regionalne OÊrodki Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków 

Nowà, wa˝nà rol´ w systemie ochrony zabytków 
i opiece nad zabytkami sprawowaç powinny Re-
gionalne OÊrodki Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków. Celem ich dzia∏alnoÊci jest realizacja statu-
towych zadaƒ instytucji na terenie poszczególnych
województw. Regionalne OÊrodki coraz aktywniej
w∏àczajà si´ w wykonywanie badaƒ i dokumentacji
zwiàzanych bezpoÊrednio z tworzeniem i weryfi-
kacjà rejestru zabytków, sporzàdzaniem planów
ochrony i wytycznych konserwatorskich, kontrolà
prac konserwatorskich i ratowniczych badaƒ ar-
cheologicznych oraz wielu innych zadaƒ dokumen-
tacyjnych i badawczych zwiàzanych z bie˝àcymi
problemami konserwatorskimi. Wspó∏dzia∏anie 
z Wojewódzkimi Urz´dami Ochrony Zabytków
ulega zatem zacieÊnieniu, dzi´ki czemu realizacja
polityki ochrony zabytków staje si´ coraz bardziej
skuteczna. Wa˝nym obszarem dzia∏ania Regional-
nych OÊrodków jest tak˝e popularyzacja idei
ochrony zabytków i szeroko poj´ta edukacja.
Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzic-
twa, po raz pierwszy koordynowane przez Krajo-
wy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków 
i w znacznym stopniu realizowane przez OÊrodki
Regionalne pokaza∏y, jak wielkim uznaniem spo-
∏ecznym cieszà si´ tego rodzaju dzia∏ania. 

Opisane powy˝ej w wielkim skrócie zadania,
stojàce przed Krajowym OÊrodkiem Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków, znajdujà si´ w poczàtko-
wym stadium realizacji. Wiele z nich wymagaç
b´dzie jeszcze uszczegó∏owienia, byç mo˝e równie˝
istotnych korekt wynikajàcych z bie˝àcej sytuacji
w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami. Poszczególne dzia∏y i pracownie stopnio-
wo wdra˝ajà nowe, postawione przed nimi zada-
nia. Ich skuteczna realizacja jest w du˝ej cz´Êci
uzale˝niona od Êcis∏ej wspó∏pracy z wojewódzkimi
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The creation of a cohesive system of the protec-
tion of historical monuments in Poland was

inaugurated by the Minister of Culture and
National Heritage, who granted the National
Heritage Board in Poland a new range of compe-
tence. The heretofore duties of this institution (for-
merly known as the National Centre for the Study
and Documentation of Historical Monuments)
were expanded by adding coordination and partic-
ipation in work on periodic reports about Polish
sites and objects on the UNESCO World Cultural
and Natural Heritage List, the realisation of train-
ing and information programmes conducted for the
sake of the protection of historical monuments,
and the popularisation of knowledge about the cul-
tural heritage. 

The organisational structure of the institution
also underwent transformations. In order to render
its work more legible and to divide the obligations
and competences of its staff it was decided to
establish new departments and teams of experts. 

The main tasks of the Department for the
Strategy of the Protection of Historical Monuments
include devising a conservation doctrine, studying
historical monuments and their surrounding, and
conducting a National Register of Historical Monu-
ments. The Deportment encompasses a Workshop
for Shaping the Conservation Policy, a Workshop
for the Study of Historical Monuments, a Work-
shop for the Documentation and Registration of
Immovable Historical Monuments, a Workshop for
the Documentation and Registration of Movable
Historical Monuments, and an Archival Material
Team. 

The Department of Archaeology realises tasks
associated with the protection of the archaeological

heritage (it assumed the duties of the dissolved
Centre for the Protection of the Archaeological
Heritage). The components of this Department 
are a Workshop of Archaeological Conservation, 
a Workshop of Archaeological Salvage Studies and
a Workshop of Archaeological Registration.

Specialists from the Department of Education
and Promotion are engaged in educational, train-
ing and information programmes as well as in pop-
ularizing knowledge about the cultural heritage
and its protection. The Department includes a team
for the Promotion of the Cultural Heritage, an
Education Team, and a Board Library with the
largest in Poland collection of specialist publica-
tions and works on the protection and conservation
of historical monuments. 

The Organisational Deportment ensures suit-
able organisation of work and administers the
Polish part of Mu˝akowski Park in ¸´knica. 

The Financial Department-Team conducts book-
keeping and realises the financial policy of the Board.

The statutory tasks of the National Heritage
Board of Poland in particular voivodeships are
implemented by Regional Centres, whose duties
include cooperation with the voivodeship conserva-
tors of historical monuments, the popularisation of
the idea of the protection of historical monuments,
educational campaigns, and the realisation of own
projects.  

The tasks and objectives of the National
Heritage Board of Poland, discussed in this article,
call for further detailed supplementation. The posi-
tive changes in the Polish system of the protection
of historical monuments will depend on the in-
volvement and activity of the whole conservation
milieu. 

informacje
konserwatorami zabytków. Przyk∏adów dobrego
wspó∏dzia∏ania tych instytucji jest coraz wi´cej, co
pozwala sàdziç, ˝e negatywne trendy wyst´pujàce
w ostatnich latach w krajowym systemie ochrony

zabytków stopniowo zostanà odwrócone. Zale˝eç
to jednak b´dzie tak˝e od zaanga˝owania i aktyw-
noÊci ca∏ego Êrodowiska konserwatorskiego.

1. Statut Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zbytków
nadany zosta∏ Zarzàdzeniem Nr 39 Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego z dnia 27 grudnia 2006 roku.
2. Regulamin organizacyjny zosta∏ nadany na podstawie za-
rzàdzenia nr 5/07, Dyrektora Krajowego OÊrodka Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków, z dnia 19 marca 2007 roku.

3. Dzia∏ Archeologii zosta∏ utworzony na podstawie Zarzàdze-
nia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 28 z dnia 
3 paêdziernika 2006 r. ∏àczàcego z dniem 1 stycznia 2007 r.
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji oraz OÊrodek
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego w jednà instytucj´ 
kultury.  

Przypisy

NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND
NEW TARGETS AND PRINCIPLES OF ACTIVITY
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M i´dzynarodowa Podyplo-
mowa Letnia Szko∏a „Aka-

demia NieÊwieska” dzia∏a od
1995 r. na mocy porozumienia 
o szkoleniu specjalistów z zakre-
su ochrony zabytkowych parków 
i ogrodów oraz krajobrazu kul-
turowego, które zosta∏o zawarte
mi´dzy Instytutem Problemów
Kultury Bia∏orusi w Miƒsku 
a OÊrodkiem Ochrony Zabytko-
wego Krajobrazu w Warszawie.
Przedsi´wzi´cie obj´li patrona-
tem ministrowie kultury Polski 
i Bia∏orusi. Od 2003 r., w któ-
rym porozumienie zosta∏o prze-
d∏u˝one, partnerami sà Paƒstwo-
wy Bia∏oruski Instytut Proble-
mów Kultury w Miƒsku i Krajo-
wy OÊrodek Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków w Warszawie.

Mi´dzynarodowa Podyplo-
mowa Letnia Szko∏a „Akademia
NieÊwieska” kszta∏ci absolwentów
szkó∏ wy˝szych krajów Europy
Ârodkowo-Wschodniej, zawo-
dowo zajmujàcych si´ ochronà
i konserwacjà zabytków. Kursy
szkoleniowe odbywajà si´ w dwu-
letnich cyklach. Rozpoczynajà
si´ latem na Bia∏orusi, a koƒczà
w nast´pnym roku w Polsce. Ich
pierwsza, bia∏oruska cz´Êç, której
towarzyszy krótki objazd stu-
dialny, poÊwi´cona jest przede
wszystkim zagadnieniom teore-
tycznym ochrony oraz konser-
wacji krajobrazu kulturowego 
i jego poszczególnych elementów.

Zadaniem drugiej cz´Êci 
jest zapoznanie s∏uchaczy kursu
z praktycznymi aspektami ochro-
ny i konserwacji zabytków, pra-
cà s∏u˝b ochrony zabytków oraz
realizowanymi w Polsce pracami
konserwatorskimi. S∏u˝y temu
dziesi´ciodniowy objazd nauko-
wy. Na zakoƒczenie kursu, po
prezentacji prac dyplomowych
zwiàzanych z przewodnim tema-
tem kursu, s∏uchacze otrzymujà

dyplomy ukoƒczenia „Akademii
NieÊwieskiej”.

Dotychczas odby∏o si´ trzy-
naÊcie kursów „Akademii NieÊ-
wieskiej”. Dotyczy∏y one m.in.
teorii i praktyki ochrony oraz
kszta∏towania krajobrazu kul-
turowego, piel´gnacji historycz-
nych parków i ogrodów, ochro-
ny i konserwacji zabytkowych
cmentarzy, ochrony oraz kszta∏-
towania krajobrazu miast i mias-
teczek, obiektów i zespo∏ów za-
bytkowych, budowli obronnych,
kszta∏towania i zagospodarowa-
nia turystycznego Kana∏u Augus-
towskiego i przyleg∏ego dorzecza,
praktycznych aspektów rewalo-
ryzacji zabytkowych ogrodów 
i parków, mo˝liwoÊci turystycz-
nego zagospodarowania zabyt-
ków ró˝nego typu, w tym po-
przemys∏owych, a tak˝e badaƒ
interdyscyplinarnych w zespo-
∏ach pa∏acowo-ogrodowych.

Pierwsza cz´Êç kursu XIII
odby∏a si´ w lipcu 2007 r. 
w Miƒsku na Bia∏orusi. Jej tema-
tem przewodnim by∏o „Wykorzy-
stanie obiektów i zespo∏ów za-
bytkowych dla celów turystycz-
nych”. Wyk∏adowcy z Polski 
i Bia∏orusi przedstawili proble-
matyk´ zwiàzanà m.in. z zago-
spodarowaniem obiektów zabyt-
kowych do celów turystycznych,
ochronà i promocjà zabytków,
planowaniem i organizacjà turys-
tyki w centrach zabytkowych
miast, wykorzystaniem i przysto-
sowaniem na potrzeby turystyki
takich obiektów zabytkowych,
jak zespó∏ pa∏acowo-parkowy 
w Wilanowie, zamki w Kokrzkwi
i Lubczy czy zabytki poprzemy-
s∏owe – kana∏y wodne, historycz-
ne linie kolejowe, budowle obron-
ne. Zastanawiano si´ nad mo˝li-
woÊciami adaptacji obiektów 
sakralnych do ruchu turystycz-
nego i walorami turystycznymi

historycznych tras pielgrzymko-
wych. Zaj´cia obejmowa∏y rów-
nie˝ zagadnienia dotyczàce zasad
sporzàdzania dokumentacji kon-
serwatorskiej. Du˝o uwagi po-
Êwi´cono wykorzystaniu zabyt-
ków, a zw∏aszcza obiektów wpi-
sanych na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO, w pla-
nach rozwoju turystyki na
Bia∏orusi. 

Uzupe∏nieniem zaj´ç teorety-
cznych by∏y dwa objazdy stu-
dialne prezentujàce turystycz-
ne funkcje zabytków Miƒska,
zagospodarowanie kompleksu
zamkowego w Mirze, wpisanego
w 2000 r. na List´ Âwiatowe-
go Dziedzictwa UNESCO, oraz
historycznego zespo∏u miejskie-
go Nowogródka.

Druga cz´Êç XII kursu „Aka-
demii NieÊwieskiej” by∏a zorga-
nizowana w Polsce w dniach od
3 do 14 wrzeÊnia br.Zgodnie z pro-
gramem szkolenie obj´∏o objazd
zwiàzany tematycznie z ochronà
i kszta∏towaniem krajobrazu kul-
turowego. Uczestnicy odwiedzili:
Warszaw´ i Kraków, na przy-
k∏adzie których zapoznali si´ 
z problematykà ochrony i kszta∏-
towania miejskiego krajobrazu
kulturowego; Chocho∏ów i inne
wsie podkarpackie s∏u˝àce do
studiów nad krajobrazem kul-
turowym terenów wiejskich;
Szczawnic ,́ KroÊcienko i Zako-
pane – miasta o charakterystycz-
nym krajobrazie uzdrowiskowym;
Kalwari´ Zebrzydowskà – przy-
k∏ad krajobrazu pielgrzymko-
wego; Ojcowski Park Narodowy
i Pieniƒski Park Narodowy –
przyk∏ady krajobrazu kulturowe-
go znajdujàcego si´ w granicach
ochrony zasobów naturalnych.

XII kurs zakoƒczy∏a uroczy-
stoÊç w Pa∏acu MyÊlewickim w ¸a-
zienkach Królewskich w War-
szawie, podczas której s∏uchacze

AKADEMIA NIEÂWIESKA
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Jednym z zadaƒ Krajowego 
OÊrodka Badaƒ i Dokumen-

tacji Zabytków jest rozpozna-
wanie i przeciwdzia∏anie za-
gro˝eniom dziedzictwa archeo-
logicznego. Cel ten realizowany
jest za poÊrednictwem ró˝no-
rodnych, uzupe∏niajàcych si´
inicjatyw. KOBiDZ jest sta∏ym
partnerem policji w dziedzinie
ochrony zabytków, udziela jej
konsultacji i pomocy meryto-
rycznej, a tak˝e bierze udzia∏ 
w niektórych dzia∏aniach ope-
racyjnych i procesowych.

KOBiDZ, we wspó∏pracy 
z Biurem Kryminalnym Ko-
mendy G∏ównej Policji, podjà∏

The ”NieÊwie˝ Academy” In-
ternational Postgraduate

Summer School was founded in
1995 upon the basis of an agree-
ment about training specialists in
the protection of historical parks
and gardens as well as the cul-
tural landscape, signed by the
Institute of Culture of Belarus 
in Minsk and the Centre for the
Protection of the Historical
Landscape in Warsaw. Patronage
over the undertaking was en-
trusted to the ministers of culture
of Poland and Belarus. Since
2003, when the agreement was
prolonged, the partners include
the State Belarusian Institute 
of Culture in Minsk and the

National Heritage Board of
Poland (formerly known as the
National Centre for the Study
and Documentation of Historical
Monuments in Warsaw). 

The ”NieÊwie˝ Academy”
International Postgraduate Sum-
mer School trains graduates 
of schools of higher learning 
from Central-Eastern European
countries professionally involved
in the protection and conserva-
tion of historical monuments.
The courses are conducted in
two-year cycles, starting in the
summer in Belarus and ending 
in the following year in Poland.
So far 13 such courses have been
held. 

The first part of the thirte-
enth course took place in July
2007 in Minsk (Belarus). Its
main theme was ”The use of his-
torical buildings and complexes
for the purposes of tourism” and
the theoretical courses were sup-
plemented by field trips. 

The second part was organ-
ised in Poland in September
2007. The course included a field
trip associated with the protec-
tion and shaping of the cultural
landscape. The closing ceremony
was held at the MyÊlewicki
Palace in the Royal  ¸azienki in
Warsaw, with the students of the
”NieÊwie˝ Academy” receiving
their graduation diplomas.

„Akademii NieÊwieskiej” otrzy-
mali dyplomy jej ukoƒczenia.

„Akademia NieÊwieska” ma
ju˝ 160 absolwentów pochodzà-
cych z Bia∏orusi, Ukrainy, 

Litwy, Polski, Rosji i Mo∏dawii.
Ich prace dyplomowe by∏y szeÊ-
ciokrotnie wyró˝niane mi´dzyna-
rodowà Nagrodà im. Profesora
Jana Zachwatowicza, którà przy-

znaje Polski Komitet Narodowy
Mi´dzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS.

Lidia Klupsz

THE NIEÂWIE˚ ACADEMY

1. Moneta celtycka prawdopodobnie
zwiàzana z mennictwem Brytów,
cz´Êç odzyskanej kolekcji numizma-
tycznej ze Schlesisiches Museum 
für Kunstgewerbe und Altertümer.
Wszystkie fot. P. Kobek.
1. Celtic coin probably connected
with Brit minting, part of the salvaged
numismatic collection at Schlesisiches
Museum für Kunstgewerbe und Alter-
tümer. All photos: P. Kobek.

KRAJOWY OÂRODEK BADA¡ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW 
W ZWALCZANIU PRZEST¢PCZOÂCI PRZECIWKO 

DZIEDZICTWU ARCHEOLOGICZNEMU

przygotowania do serii szkoleƒ
dla policjantów z zakresu archeo-
logii, doktryny konserwatorskiej 
i prawa z nià zwiàzanego, których
rozpocz´cie planowane jest na je-
sieƒ 2007 r. Równolegle, wspólnie

z wojewódzkimi konserwatorami
zabytków, przygotowuje mapy
stanowisk archeologicznych za-
gro˝onych rabunkiem, które zo-
stanà przekazane policji w powia-
tach i gminach. Obszary na nich



We wspó∏pracy z Krajowym
Zespo∏em do Walki z Prze-
st´pczoÊcià Przeciwko Dzie-
dzictwu Narodowemu Komen-
dy G∏ównej Policji i jego koordy-
natorami w komendach woje-
wódzkich prowadzone sà tak˝e
dzia∏ania w celu identyfikacji
przest´pstw przeciwko dziedzic-
twu archeologicznemu na rynku
antykwarycznym i w Internecie.
Pierwszym etapem wspó∏pracy
by∏ sta∏y monitoring zasobów
internetowych, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem portali aukcyj-
nych i forów dyskusyjnych oraz
ofert sklepów antykwarycznych.

Pos∏u˝y∏ on rozpoznaniu skali 
i charakteru przest´pstw prze-
ciwko dziedzictwu archeologicz-
nemu. Rezultatem tych dzia∏aƒ
by∏o zarejestrowanie w ciàgu
oko∏o szeÊciu miesi´cy, na sa-
mym tylko portalu aukcyjnym
Allegro, ponad pi´ciuset aukcji,
na których oferowane by∏y za-
bytki archeologiczne. Du˝a cz´Êç
z nich bez wàtpienia pochodzi∏a z
nielegalnych wykopalisk i przy-
padkowych znalezisk, co niejedno-
krotnie potwierdzone by∏o w sa-
mym opisie aukcji. 

Wi´kszoÊç osób, które poja-
wiajà si´ na aukcyjnych porta-
lach internetowych w charakte-
rze stron w transakcjach doty-
czàcych zabytków archeolo-
gicznych, nie zdaje sobie spra-
wy z ograniczeƒ prawnych cià-
˝àcych na znalazcach takich
obiektów ani dotkliwej odpo-
wiedzialnoÊci karnej, gro˝àcej za
naruszenie stanowiska archeo-
logicznego, wprowadzenie zabyt-
ku do obrotu i uczestnictwa 
w tym obrocie. Du˝a liczba za-
bytków archeologicznych, które
pojawiajà si´ na portalu Allegro,
ró˝ne nat´˝enie aktywnoÊci
sprzedajàcych oraz rozmaitoÊç
ofert, wymusi∏y przygotowanie 
i zastosowanie zró˝nicowanych
sposobów interwencji. Do osób,
które mog∏y wejÊç w posiadanie
zabytku nieÊwiadomie, wysy∏ano
pouczenie. Niemal po∏owa pod-
j´tych interwencji zakoƒczy∏a si´
wype∏nieniem przez sprzedajà-
cych obowiàzku ustawowego 
i przekazaniem zabytku odpo-
wiedniemu urz´dowi konserwa-
torskiemu. W ka˝dym przypad-
ku obs∏uga serwisu by∏a informo-
wana o uzasadnionym podejrzeniu
naruszenia ustawy o ochronie za-
bytków, co skutkowa∏o zabloko-
waniem aukcji. Dzia∏ania te by∏y
podejmowane, gdy pozyskanie
przedmiotu ze stanowiska archeo-
logicznego by∏o przypadkowe,

przy ca∏kowitej nieÊwiadomoÊci
sprzedajàcego. W pozosta∏ych
przypadkach informacja o aukcji
kierowana by∏a do Krajowego
Zespo∏u do Walki z Przest´p-
czoÊcià Przeciwko Dziedzictwu
Narodowemu.

Dzi´ki dobrze rozwijajàcej
si´ wspó∏pracy KOBiDZ ze Êro-
dowiskiem naukowym i konser-
watorskim uda∏o si´ zidentyfi-
kowaç na rynku antykwarycz-
nym cz´Êç zaginionej kolekcji
numizmatycznej wpisanej na
list´ strat wojennych Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Âledztwo policyjne
i dzia∏ania KOBiDZ doprowa-
dzi∏y do odzyskania kolejnej
cz´Êci tej bardzo cennej kolekcji,
która wchodzi∏a w sk∏ad zbio-
rów Schlesisiches Museum für
Kunstgewerbe und Altertümer
we Wroc∏awiu, jednego z najsza-
cowniejszych przedwojennych
muzeów niemieckich.

Podsumowujàc dotychczaso-
we doÊwiadczenia KOBiDZ w za-
kresie oceny i zwalczania zagro-
˝eƒ dla dziedzictwa archeologicz-
nego, nale˝y stwierdziç, ˝e skala
zniszczeƒ tego dziedzictwa nie
by∏a dotychczas w pe∏ni rozpoz-
nana. Kontrola rynku antykwa-
rycznego jest jedynie poczàtkiem
koniecznych dzia∏aƒ, jeÊli zwal-
czanie przest´pczoÊci we wspom-
nianym zakresie ma byç sku-
teczne. Niezb´dna jest edukacja
s∏u˝b mundurowych oraz Êro-
dowisk prawniczych w zakresie
archeologii i problematyki dóbr
kultury. Nale˝y równie˝ podjàç
próby podniesienia poziomu
ÊwiadomoÊci zagro˝eƒ i odpo-
wiedzialnoÊci za wspólne dzie-
dzictwo wÊród ogó∏u spo∏e-
czeƒstwa. Krajowy OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków
rozpoczà∏ ju˝ dzia∏ania zmierza-
jàce do realizacji tych celów.

Marcin Sabaciƒski
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2. Denar cesarza Trajana (78-117),
cz´Êç odzyskanej kolekcji numizmatycz-
nej ze Schlesisiches Museum für Kunst-
gewerbe und Altertümer. 
2. Denarius of Emperor Trajan (78-
117), part of the salvaged numismatic
collection at Schlesisiches Museum für
Kunstgewerbe und Altertümer. 

zaznaczone zostanà obj´te szcze-
gólnà ochronà w ramach s∏u˝by
patrolowej.

W Dziale Archeologii KOBiDZ
funkcjonuje Pogotowie Archeo-
logiczne, które na wniosek w∏aÊ-
ciwego konserwatora zabytków,
prowadzi doraêne, ratownicze
badania archeologiczne na sta-
nowiskach wymagajàcych na-
tychmiastowej interwencji, m.in.
ze wzgl´du na prowadzenie na
nich rabunkowych wykopalisk.
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3. Emaliowana zapinka importowana 
z prowincji rzymskich (II w n.e.), prze-
kazana przez u˝ytkownika Allegro. 
3 Enamel clasp imported from Roman
provinces (second century A.D.) donated
by a user of the Polish Internet auction
service Allegro. 

One of the activities pursued
by the National Heritage

Board of Poland  (KOBiDZ) is
identifying and counteracting
threats posed to archaeological
heritage. Together with the
Criminal Bureau at the Police
Chief Headquarters, it is engag-
ed in preparing a series of train-
ing courses for police officers,
relating to archaeology, the 
conservation doctrine and as-
sociated laws; the introduction of
the course will take place in
autumn 2007. In cooperation
with voivodeship conservators 
of historical monuments the
National Board is working on
plans of archaeological sites
threatened with robbery; such
maps will be made available to
the police force in assorted 
counties and communes. The
Department of Archaeology at

KOBiDZ includes a function-
ing Archaeological Emergency
Service, which at the request of 
a conservator of monuments
conducts on-the-spot archae-
ological salvage operations on
sites, which demand immediate
intervention. The National Board
collaborates with the national
Team for Combating Crime
against the National Heritage at
the Police Chief Headquarters
and its coordinators in voivode-
ship headquarters, to identify
crimes committed on the archae-
ological market and the Internet,
with particular attention paid to
auction portal and discussions
fora as well as offers made by
antique shops.

Control of the antiquities
market is only the beginning of
necessary steps if combating
crime is to be effective. The

police force and   legal circles
must be educated about archae-
ology and cultural property
while the level of social aware-
ness of, and responsibility for
joint heritage must be raised. 

THE  NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND AND COMBATTING CRIME 
AGAINST THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

KONFERENCJA „PERIODIC REPORTING FOLLOW-UP MEETING 
FOR EASTERN AND CENTRAL EUROPE”

Wroc∏aw, 14-15 wrzeÊnia 2007 r.

Wdniach 14-15 wrzeÊnia
2007 r. we Wroc∏awiu od-

by∏o si´ spotkanie ekspertów
poÊwi´cone Âwiatowemu Dzie-
dzictwu UNESCO. Zosta∏o ono
zorganizowane w imieniu Cen-
trum Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO oraz Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przez
Krajowy OÊrodek Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków.

W konferencji wzi´∏o udzia∏
37 uczestników z 13 paƒstw:
Armenii, Austrii, Bia∏orusi, Bu∏-
garii, Czech, Litwy, Niemiec,
Rumunii, S∏owacji, Ukrainy,
W´gier, Wielkiej Brytanii oraz

Polski, a tak˝e przedstawiciele
WHC UNESCO (Centrum Âwia-
towego Dziedzictwa UNESCO),
ICOMOS (Mi´dzynarodowej Ra-
dy Ochrony Zabytków), IUCN
(Mi´dzynarodowej Unii Ochrony
Przyrody) oraz organizacji po-
zarzàdowej Heritage Alive.

KoniecznoÊç ochrony Êwiato-
wego dziedzictwa wynika z zobo-
wiàzaƒ, jakie na paƒstwa-strony
nak∏ada konwencja UNESCO 
w sprawie ochrony Êwiatowego
dziedzictwa kulturowego i natu-
ralnego. Procedura okresowego ra-
portowania o stanie miejsc Êwia-
towego dziedzictwa odnosi si´ do

art. 29 konwencji, który okreÊla
obowiàzek przedstawienia sprawo-
zdania z dzia∏aƒ podj´tych w celu
realizacji postanowieƒ konwencji.

Pierwszy cykl Raportu Okre-
sowego dla Europy, sporzàdzo-
nego w latach 2003-2006, doty-
czy∏ dzia∏aƒ paƒstw w zakresie
ochrony dziedzictwa i obejmowa∏
miejsca wpisane na List´ Âwia-
towego Dziedzictwa UNESCO do
1998 r. Jego podsumowanie oraz
opracowany na tej podstawie
plan dzia∏ania dla Europy zosta-
∏y przyj´te na 30. sesji Komi-
tetu Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO w 2006 r.



protection of the world cultural
and natural heritage are obligated
to present reports on the realisa-
tion of the convention’s resolu-
tions. The first series of the
European Regular Report was
conducted in 2003-2006.

The Wroclaw conference was
the first meeting of the represen-
tatives of Central and East Euro-
pean countries, dedicated to 
continuing undertakings stem-
ming from the Regular Report.

Subsequently, it became a forum
for an exchange of experiences
and joint conclusions.

In view of the fact that the
Report encompasses the earliest
entries on the UNESCO World
Heritage List, the participants of
the meeting asserted the neces-
sity of supplements which, in the
first stage, are to explain the 
limits of the included site and its
protective sphere and then dis-
cuss the criteria according to
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1. Dr Marcin Gawlicki, dyrektor Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
w trakcie prezentacji problematyki granic miejsc Êwiatowego dziedzictwa. Fot. P. Nowak.
1. Dr. Marcin Gawlicki, Director of the National Heritage Board of Poland, presenting
the limits of the world heritage sites. Photo P. Nowak.

ochronnej oraz omówienie kry-
teriów, wed∏ug których zosta∏o ono
wpisane na List´. W drugiej kolej-
noÊci nale˝y okreÊliç, na czym po-
lega wyjàtkowa uniwersalna war-
toÊç miejsca. W trakcie spotkania
poruszono tak˝e problematyk´
planów zarzàdzania i systemu
zarzàdzania miejscami Êwiatowe-
go dziedzictwa. Uczestnicy spot-
kania jednomyÊlnie podkreÊlili,
˝e w∏aÊciwe orzeczenie znaczenia
miejsca i jego wyjàtkowej uni-
wersalnej wartoÊci jest podstawà
do skutecznego nim zarzàdzania.

Wnioski te wyznaczajà plan
dzia∏aƒ, które nale˝y podjàç w od-
niesieniu dla miejsc Êwiatowego
dziedzictwa w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci w celu zapewnienia 
im odpowiedniej identyfikacji,
ochrony oraz gwarancji przekaza-
nia przysz∏ym pokoleniom.

W trakcie konferencji uczest-
nicy zwiedzili Hal´ Stulecia we
Wroc∏awiu wraz z terenami wy-
stawowymi – najnowszy polski
wpis na List´ Âwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO.

Spotkanie wroc∏awskie przy-
czyni∏o si´ tak˝e do umocnienia
wspó∏pracy mi´dzynarodowej 
w ochronie wspólnego dziedzictwa.

Anna Marconi-Betka

THE ”PERIODIC REPORTING FOLLOW-UP MEETING FOR EASTERN 
AND CENTRAL EUROPE” CONFERENCE

Wroc∏aw, 14-15 September 2007

Ameeting of experts dealing
with the UNESCO World

Heritage, attended by 37 partici-
pants from 13 countries, was held
in Wroclaw on 14-15 September
2007.  The session was organised
by the National Heritage Board of
Poland in the name of the
UNESCO World Heritage Centre
and the Minister of Culture and
National Heritage.

The states-signatories of the
UNESCO convention on the

Raport Okresowy zosta∏ uzna-
ny za istotny czynnik wzmac-
niajàcy znaczenie idei Êwiatowego
dziedzictwa. Proces jego opra-
cowania pomóg∏ utworzyç sieç
wspó∏pracy mi´dzynarodowej.
Obecnie konieczne jest znalezie-
nie sposobu rozwiàzania proble-
mów w nim zawartych i podj´cie
odpowiednich dzia∏aƒ.

Konferencja we Wroc∏awiu
by∏a pierwszym spotkaniem
przedstawicieli paƒstw Europy
Ârodkowej i wschodniej po-
Êwi´conym tym zagadnieniom.

Wpisa∏a si´ w cykl spotkaƒ b´-
dàcych kontynuacjà dzia∏aƒ
wynikajàcych z Raportu Okreso-
wego, organizowanych dla przed-
stawicieli paƒstw 5 podregionów
Europy. Sta∏a si´ polem wymia-
ny doÊwiadczeƒ i opracowania
wspólnych wniosków.

Poniewa˝ Raportem obj´to naj-
wczeÊniejsze wpisy na List´ Âwia-
towego Dziedzictwa UNESCO,
stwierdzono koniecznoÊç opraco-
wania uzupe∏nieƒ, które w pierw-
szej fazie objàç majà wyjaÊnienie
granic wpisu miejsca i jego strefy
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2. Zdj´cie grupowe uczestników konferencji. Fot. P. Nowak.
2. Group photograph of the conference participants. Photo P. Nowak.

KONFERENCJA „BAZY DANYCH O ZABYTKACH”

Wdniach 27-30 czerwca 2007 r.
odby∏o si´ drugie z serii 

roboczych spotkaƒ dotyczàcych
wspó∏pracy Krajowego OÊrodka
Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków z Wojewódzkimi Urz´dami
Ochrony Zabytków. PoÊwi´cono
je wykorzystaniu cyfrowych baz
danych w ewidencjonowaniu za-
bytków.

Spotkanie odby∏o si´ na zam-
ku w Krasiczynie, który jest do-
skona∏ym przyk∏adem wzorcowej
wspó∏pracy w∏aÊciciela zabytku –
Agencji Rozwoju Przemys∏u SA
i Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

W spotkaniu wzi´li udzia∏ re-
prezentanci s∏u˝b konserwator-
skich oraz Regionalnych OÊrod-
ków Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków, przedstawiciele Krajowe-
go OÊrodka Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków, a tak˝e specja-
liÊci w dziedzinie elektronicznej
ewidencji zabytków.

G∏ównymi tematami sesji
by∏y problemy i wyzwania zwià-
zane z prowadzeniem woje-
wódzkich rejestrów i cyfrowych
ewidencji zabytków. Swoje roz-
wiàzania w zakresie cyfrowych
baz danych o zabytkach zapre-
zentowali przedstawiciele Woje-
wódzkich Urz´dów Ochrony
Zabytków z woj. lubelskiego, 
dolnoÊlàskiego, Êwi´tokrzyskiego,
podkarpackiego, ma∏opolskiego
oraz pomorskiego, a tak˝e
Miejskiego Konserwatora Za-
bytków z Krakowa i Warszawy.
Przedstawiciele KOBiDZ zapre-
zentowali tworzone na potrzeby
dzia∏aƒ OÊrodka cyfrowe bazy
danych o zabytkach.

Kolejnym punktem konferen-
cji by∏a przeprowadzona przez
pracowników KOBiDZ prezentacja
Systemu Informacji Geograficznej
(GIS) i mo˝liwoÊci jego za-
stosowania w ewidencji zabyt-
ków.

Dyskutowano o za∏o˝eniach 
i standardzie centralnej bazy da-
nych o zabytkach. Uczestnicy
spotkania podj´li kwesti´ celu,
jaki powinna realizowaç baza
danych. Debatowano tak˝e nad
problemem udost´pnienia in-
formacji o zabytkach i niezb´d-
nym zakresie informacji, który
powinien byç obj´ty bazà.
Omówiono równie˝ mo˝liwoÊci 
i korzyÊci zastosowania systemu
GIS w ewidencji zabytków.

Uczestnicy sesji zgodzili si´,
˝e niezale˝nie od ewidencji za-
bytków prowadzonych na w∏asne
potrzeby w poszczególnych urz´-
dach konserwatorskich istnieje
potrzeba stworzenia centralnej ba-
zy danych o zabytkach. Ustalono,
˝e baza ta powinna byç dost´pna
w sieci internetowej, z zastosowa-
niem zró˝nicowanych poziomów
dost´pu. Postanowiono tak˝e, 
i˝ w tworzonej bazie danych zo-
stanie wykorzystany system GIS.

which it had been originally
placed on the List. Subsequent
tasks entail defining the excep-
tional merits of a given site. The
meeting also considered plans
for a system of administering the
world heritage sites. The partic-
ipants stressed unanimously that 
a suitable pronouncement of the
significance of a site and its
exceptional value forms a basis
for effective administration.

The conference included a
tour of the Centennial Hall in
Wroc∏aw, together with the
adjoining exposition area – the
most recent Polsh site to be
included onto the UNESCO
World Heritage List.
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The second meeting on coop-
eration between the National

Heritage Board of Poland and the
Voivodeship Centres for the
Protection of Monuments was
held ion 27-30 June 2007 at
Krasiczyn Castle. This time, its
topic was the use of digital data-
bases in registering historical
monuments. 

The event was attended by rep-
resentatives of the conservation
services and Regional Centres for

the Study and Documentation of
Historical Monuments, represen-
tatives of the National Heritage
Board of Poland (KOBiDZ) and
specialists in the electronic regis-
tration of monuments. The prime
themes of the session were prob-
lems relating to voivodeship reg-
isters and digital registers of his-
torical monuments. The KOBiDZ
staff presented the Geographical
Information System (GIS) and
the possibilities of its application.

The participants of the meet-
ing discussed the indispensable
range of information, which the
database should encompass and
the question of rendering infor-
mation about monuments avail-
able. They agreed that there
exists an urgent need for creat-
ing a central database, accessible 
on the Internet. The conference 
programme included a field trip
involving wooden architecture of
the Sub-Carpathian region. 

THE ”HISTORICAL MONUMENTS DATA BASES” CONFERENCE

Wdniach 17-19 maja 2007 r.
Urzàd Miasta Krakowa po

raz trzeci zorganizowa∏ sympo-
zjum z cyklu „Krakowskie spot-
kania z INSPIRE”, którego te-
mat przewodni brzmia∏: „Dzie-
dzictwo kulturowe jako element
geoprzestrzeni”. Konferencja roz-
pocz´∏a si´ w dwa dni po wej-
Êciu w ˝ycie Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego. Dyrekty-
wa INSPIRE (The Infrastruc-
ture for Spatial Information 
in Europe), opracowana przez 
Komisj´ Europejskà, tworzy 
podstaw´ prawnà do budowy 
i dzia∏ania Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej w Europie,
której celem jest formu∏owanie,
wdra˝anie, monitorowanie i ocena

polityki Wspólnoty na wszyst-
kich poziomach dzia∏ania oraz
dostarczanie informacji spo∏e-
czeƒstwu. 

Konferencja odbywa∏a si´ 
w zabytkowej sali obrad Rady
Miasta. Zgromadzi∏a blisko 200
uczestników reprezentujàcych
dwie szeroko poj´te dziedziny:
ochron´ dziedzictwa kulturo-
wego i geoinformacj´. W pro-
gramie sympozjum, obejmujà-
cym szeroki zakres zagadnieƒ,
znalaz∏y si´ nast´pujàce sesje
tematyczne:
q dziedzictwo kulturowe i jego

miejsce w informacji prze-
strzennej,

q zarzàdzanie dziedzictwem
kulturowym,

q Êrodowisko naturalne i krajo-
braz jako element dziedzictwa
kulturowego,

q inwentaryzacja zabytków ar-
chitektury,

q trójwymiarowe modelowanie 
i wizualizacja obiektów dzie-
dzictwa kulturowego,

q dokumentowanie i monito-
rowanie Êwiatowego dzie-
dzictwa kulturowego.
Wyg∏oszono 40 referatów,

których autorami byli m.in. kon-
serwatorzy zabytków, historycy
sztuki, architekci krajobrazu, ar-
cheolodzy, geodeci, geografowie 
i planiÊci. Takie zró˝nicowanie
gremium sprzyja∏o rozwijaniu
kontaktów i nawiàzywaniu
wspó∏pracy interdyscyplinarnej 

KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE

W programie konferencji
znajdowa∏a si´ równie˝ wizyta
studyjna obejmujàcy obiekty drew-
nianej architektury Podkarpacia.
Uczestnicy konferencji mieli okazj´
podziwiaç grekokatolickà cerkiew
pw. Narodzenia NMP w Chotyƒcu,
drewniany koÊció∏ pw. Wniebo-
wzi´cia NMP w Ch∏opicach, ze-

spó∏ zabudowy ma∏omiasteczko-
wej w Pruchniku, drewniany ko-
Êció∏ parafialny pw. Niepokalane-
go Pocz´cia NMP w Jasienicy Ro-
sielnej, a tak˝e wpisane na Âwia-
towà List´ UNESCO drewniane
koÊcio∏y w Bliznem i Haczowie.

Trwa∏ym efektem konferen-
cji b´dà: standard niezb´dnej

informacji rejestrowanej w bazie,
opracowany przez Krajowy OÊro-
dek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków w porozumieniu z ca∏à
s∏u˝bà konserwatorskà, oraz s∏ow-
niki ujednolicajàce wprowadzane
dane o zabytkach.

Bartosz Skaldawski
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i mi´dzyresortowej, która jest
istotà INSPIRE. 

Dobrym tego przyk∏adem jest
rozwój wzajemnie korzystnej
wspó∏pracy pomi´dzy Krajowym
OÊrodkiem Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków a Biurem Geodety
Województwa Mazowieckiego, 
co znalaz∏o wyraz w referacie
przygotowanym przez dzia∏ajàcy 
w KOBiDZ zespó∏ GIS, który 
w codziennych dzia∏aniach zaj-
muje si´ wdra˝aniem wspó∏czes-
nych rozwiàzaƒ geoinforma-
tycznych do zadaƒ zwiàzanych 
z inwentaryzacjà i ochronà 
zabytków nieruchomych. Obok
historii i planów na przysz∏oÊç 
w rozwoju systemów informacji
geograficznej w naszym OÊrodku,
jego g∏ównym wàtkiem by∏a pre-

zentacja osiàgni´ç w budowaniu
przestrzennej bazy danych o wpi-
sanych do rejestru zabytkach nie-
ruchomych na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Baza ta sta-
nowi jeden z elementów tworzo-
nego przez Biuro Geodety Woje-
wództwa Mazowieckiego – Mazo-
wieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej, który z kolei jest
cz´Êcià krajowej infrastruktury da-
nych przestrzennych. Informacje 
o wprowadzonych do niej za-
bytkach sà dost´pne wszystkim 
w serwisie internetowym www.
gismazowsza.pl. Na konferencji
reprezentowany by∏ równie˝ kra-
kowski Regionalny OÊrodek Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
który przedstawi∏ referat doty-
czàcy teoretycznych za∏o˝eƒ mo-

nitorowania miejsc o szczegól-
nym znaczeniu dla polskiego dzie-
dzictwa kulturowego. W myÊl
projektu istotnym elementem wy-
korzystywanym w procesie takie-
go monitoringu mia∏by byç m.in.
system informacji geograficznej.

Tegoroczne „Krakowskie spot-
kania z INSPIRE” uÊwiadomi∏y
raz jeszcze wszystkim uczestni-
kom, jak wa˝ny jest udzia∏ dyscy-
plin zajmujàcych si´ dokumen-
tacjà przestrzennà w dziele
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go. Pokaza∏y tak˝e, ˝e chcàc po-
szczyciç si´ w tej mierze sukcesa-
mi, „skazani” jesteÊmy na wspó∏-
prac´ interdyscyplinarnà, której
podstaw´ stanowi kultura wy-
miany informacji.

Marcin Kmicik

On 17-19 May 2007 the
Town Office of Cracow

organised a third symposium
from the ”Cracow Meetings with
INSPIRE” cycle, whose leading
topic was ”Cultural heritage 
as an element of geo-space”.
The conference atttracted about 
200 representatives of a widely
understood protection of the 
cultural heritage and geo-infor-
mation. This large and greatly
varied group proved conducive
for the development of contacts

and the establishment of inter-
dsiciplinary and interministerial
coopoeration, which remains the
essence of INSPIRE. 

An excellent example of
this approach is the progress-
ing collabiration between the
National Heritage Board of
Poland (KOBiDZ) and the Land
Surveyor Office of the Voivode-
ship of Mazovia, expressed in 
a paper prepared by the GIS
team working at KOBiDZ and
dealing with the implementation

of contenporary geo-infirmation
solutions connected with the
inventories and protection of
non-movable historical monu-
ments. The conference was also
attended by representatives of
the Cracow Regional Centre for
the Study and Documentation of
Historical Monuments, who read
a paper on the theoretical
premises of monitoring sites of
particular importance for Polish
cultural heritrage.

CRACOW MEETINGS WITH INSPIRE

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2007

Ju˝ po raz pi´tnasty w Polsce
odby∏y si´ Europejskie Dni

Dziedzictwa, których tradycja
jest jednak o wiele d∏u˝sza.
Pomys∏ narodzi∏ si´ w 1984 r.,
kiedy to we Francji zorganizowa-
no Dzieƒ Otwartych Zabytków.
Wówczas po raz pierwszy bez-

p∏atnie udost´pniono obiekty, do
których dost´p dotychczas by∏
ograniczony. Inicjatywa cieszy∏a
si´ tak du˝ym zainteresowaniem 
i poparciem spo∏ecznym, ˝e 
w 1991 r. zainspirowa∏a Rad´
Europy do ustanowienia Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa.

G∏ównym celem Europej-
skich Dni Dziedzictwa jest pro-
mowanie regionalnego dziedzic-
twa kulturowego oraz przypo-
minanie o wspólnych korzeniach
kultury europejskiej. Imprezy skie-
rowane sà do bardzo szerokiej 
i ró˝norodnej grupy odbiorców, co
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2. Muzeum Wsi Opolskiej, wystawa „Cztery pory roku w skansenie”.
2. Museum of the Opole Countryside, exhibition “Four seasons in 
a skansen museum“.

1. Muzeum im. Jana Dzier˝ona w Kluczborku.
1. The Jan Dzier˝on Museum in Kluczbork.

nadaje im wymiar uniwersalny.
W∏aÊnie takie inicjatywy sprawiajà,
˝e idea EDD zyskuje nowych zwo-
lenników, stajàc si´ tym samym
najwa˝niejszym wydarzeniem kul-
turalnym Starego Kontynentu.

Z ka˝dym rokiem imprezy 
organizowane w ramach EDD zy-
skujà na popularnoÊci. Podczas
ubieg∏orocznej edycji wzi´∏y w nich
udzia∏ blisko 22 miliony Europej-
czyków. Dzisiaj w obchody Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa w∏àczajà
si´ wszystkie paƒstwa europejskie
oraz Turcja, Armenia, Azerbejd˝an
i Gruzja. Dzi´ki temu obywatele
ka˝dego z 49 paƒstw, w tym
równie˝ z Polski, majà doskona∏à
okazj´ do poznania dorobku kultu-
rowego regionu, który zamieszkujà.

W tym roku EDD w ca∏ej Pol-
sce przebiega∏y po raz pierwszy
pod jednym wspólnym has∏em
„Ludzie goÊciƒca. W´drowcy, piel-
grzymi, tu∏acze”. Tak sformu∏o-
wany temat przewodni pozwoli∏
na przygotowanie bardzo bogatej
oferty programowej nawiàzujàcej
do ró˝nych form podró˝owania,
zarówno w sensie fizycznym, jak 
i duchowym.

Uroczysta ogólnopolska inau-
guracja EDD odby∏a si´ 8 wrze-
Ênia w Toruniu i by∏a po∏àczona 

z obchodami 10. rocznicy wpisa-
nia Êredniowiecznej zabudowy
miasta na list´ UNESCO.

Organizatorzy i koordynato-
rzy w 240 miejscowoÊciach w ca-
∏ej Polsce zaproponowali w czasie
kilku wrzeÊniowych dni ponad
1300  imprez, m.in. prezentacje,
inscenizacje, jarmarki, festyny,
wystawy, spotkania z twórcami
kultury itp. Z mo˝liwoÊci uczest-
niczenia w tej najwi´kszej  im-
prezie kulturalnej Europy sko-
rzysta∏o kilkaset tysi´cy Polaków
(szczegó∏y na www.edd.com.pl).  

Podczas trwania EDD ich
uczestnicy mieli niepowtarzalnà
okazj´ bezp∏atnie, pod opiekà
przewodników, zwiedzaç miej-
sca, które na co dzieƒ sà dla nich
niedost´pne, odkrywaç histori´
swojego regionu oraz poznawaç,
jak ˝yli w dawnych czasach ich
przodkowie, z których codzien-
nymi obowiàzkami niejednokrot-
nie sami mogli si´ zmierzyç.

Wyjàtkowym zainteresowa-
niem cieszy∏y si´ imprezy lo-
kalne, ukazujàce bogactwo kul-
turowe regionu, cz´sto nieznane 
i niedoceniane. I tak np. zabyt-
kowe XIX-wieczne budynki ga-
zowni warszawskiej w ciàgu jed-
nego dnia zwiedzi∏o ponad 1000

osób, a w Szczecinie ch´tnych do
zwiedzania gmachów u˝ytecz-
noÊci publicznej by∏o tak wielu,
˝e organizatorzy musieli utwo-
rzyç dodatkowe grupy.  

Honorowy patronat nad Euro-
pejskimi Dniami Dziedzictwa 
w Polsce objà∏ Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Partne-
rami Europejskich Dni Dzie-
dzictwa by∏y: Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Polskie Koleje
Paƒstwowe. Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. (jednoczeÊnie oficjalny
przewoênik EDD). Ogólnopolski
patronat medialny sprawowa∏y
„Rzeczpospolita”, TVP2, portal
Wirtualna Polska i dwumiesi´cz-
nik „Zabytki Heritage”.

Koordynatorem EDD w Pol-
sce jest Krajowy OÊrodek Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków.

Sukces EDD nie by∏by tak
spektakularny, gdyby nie cieszy∏y
si´ poparciem w∏adz samorzàdo-
wych, instytucji kultury oraz
osób prywatnych, które wy-
kaza∏y si´ inicjatywà i zaanga˝o-
waniem. Doceniajàc to, koordy-
natorzy dzi´kujà za bardzo owoc-
nà wspó∏prac´ i zapraszajà do
w∏àczenia si´ w obchody EDD 
w 2008 r. 

Magda Stec
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3. Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Toruniu.
3. Inauguration of the European Heritage Days in Toruƒ.

In 2007 Poland held the fif-
teenth edition of the Heritage

Days, established by the Council
of Europe in 1991. The prime
objective of the event is to pro-
mote regional cultural heritage
and to recall the common roots of
European culture. The fact that
the Days are addressed to an ex-
tremely large and differentiated
group of recipients endows them
with a truly universal character. 

This year’s edition of the
European Heritage Days was
organised in all voivodeships
under the slogan “People of 

the Road. Travellers, Pilgrims,
Wanderers”. In 240 localities
across Poland the organisers and
coordinators proposed more than
1 300 events, including presenta-
tions, stagings, fairs, festivities,
exhibitions, meetings with artists,
etc, held in the course of several
September days. Several hudred
thousand Poles enjoyed an op-
portunity to take part in the
largest cultural event in Europe.
The Days offered a unique
chance for free-of-charge guided
tours of usually inaccessible sites,
for discovering the history of

one’s region, and for learning
about the lives of our ancestors
in the distant past. 

The honorary patron of the
European National Days in
Poland is the Minister of Culture
and National Heritage, whose
partners include Polish State Rail
Joint Stock Company and the
Civic Education Centre; national
media patronage was entrusted to
the daily ”Rzeczpospolita”, TVP2,
the Wirtualna Polska portal and
the bimonthly ”Zabytki Heritage”.
The coordinator was The National
Heritage Board of Poland.

EUROPEAN HERITAGE DAYS 2007

31. SESJA KOMITETU ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Ju˝ 851 miejsc o wyjàtkowej
uniwersalnej wartoÊci znalaz∏o

si´ na LiÊcie Âwiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Podstawà do
jej tworzenia jest konwencja
UNESCO w sprawie ochrony
Êwiatowego dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego z 1972 r.,
uwa˝ana za jednà z najbardziej
udanych inicjatyw UNESCO.

Organem decyzyjnym w ramach
konwencji jest Komitet. 

31. sesja Komitetu Âwiato-
we-go Dziedzictwa UNESCO od-
by∏a si´ od 23 czerwca do 2 lipca
2007 r. w Christchurch w Nowej
Zelandii. W sk∏ad komitetu wcho-
dzili przedstawiciele nast´pujàcych
paƒstw: Chile, Benin, Holandia,
Indie, Japonia, Kuwejt, Litwa,

Nowa Zelandia, Norwegia, Kanada,
Kuba, Izrael, Kenia, Madagaskar,
Mauritius, Maroko, Peru, Hisz-
pania, Korea Po∏udniowa, Tunezja
i USA przewodniczy∏ Tumu te
Heuheu z Nowej Zelandii. W sesji
wzi´∏o udzia∏ ponad 800 osób, re-
prezentujàcych 184 paƒstwa-stro-
ny konwencji, instytucje paƒstwo-
we oraz organizacje pozarzàdowe.  
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W sk∏ad oficjalnej delegacji
polskiej weszli: Tomasz Merta –
podsekretarz stanu w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, generalny konserwa-
tor zabytków, Marcin Nawrot –
dyrektor Departamentu Systemu
Narodów Zjednoczonych i Pro-
blemów Globalnych w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych, S∏a-
womir Ratajski – sekretarz ge-
neralny Polskiego Komitetu do
spraw UNESCO, Piotr Cywiƒski
– dyrektor Paƒstwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, Katarzyna
Piotrowska-Nosek – Krajowy
OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków.

W otwarciu sesji uczestniczy-
∏y najwy˝sze w∏adze Nowej Ze-
landii: gubernator generalny No-
wej Zelandii Anand Satyanand 
i premier Nowej Zelandii Helen
Clark, a tak˝e przywódcy g∏ów-
nych plemion maoryskich. W imie-
niu dyrektora generalnego
UNESCO Koïchiro Matsuury
uczestników powitali zast´pca
dyrektora generalnego UNESCO
Marcio Barbosa oraz przewod-

niczàcy Rady Wykonawczej
UNESCO Zhang Xinsheng. 

Komitet zdecydowa∏ o wpisie
na List´ Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO 22 miejsc. WÊród nowych
wpisów znalaz∏o si´ 16 miejsc
kulturowych, 5 przyrodniczych 
i jedno mieszane, spe∏niajàce kry-
teria kulturowe i przyrodnicze. 

Komitet podjà∏ tak˝e prece-
densowà w swojej historii decyzj´
o skreÊleniu z Listy rezerwatu
antylopy arabskiej oryks w Oma-
nie (Arabian Oryx Sanctuary).
Powodem utraty przez miejsce
wyjàtkowej uniwersalnej wartoÊci
jest zmniejszenie obszaru i spa-
dek pog∏owia antylop. SkreÊlenie
z listy to pora˝ka paƒstwa w za-
chowaniu wartoÊci obiektu, ale
równie˝ pora˝ka Êrodowiska mi´-
dzynarodowego, które mimo swo-
ich wysi∏ków nie zdo∏a∏o ochroniç
obiektu przed zniszczeniem. 

Najwa˝niejsze decyzje doty-
czàce miejsc Êwiatowego dzie-
dzictwa z terenu naszego kraju
dotyczy∏y zmiany nazwy obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz 
(Auschwitz Concentration Camp).

Zgodnie z decyzjà Komitetu, któ-
rà poprzedzi∏y mi´dzynarodowe
spotkania i konsultacje, nazwa
miejsca Êwiatowego dziedzictwa
jest dwucz∏onowa, z rozdziele-
niem na cz´Êç g∏ównà nazwy –
„Auschwitz Birkenau” i jej rozwi-
ni´cie – „niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zag∏ady
(1940-1945)”. Przyj´te zosta∏o
równie˝ orzeczenie znaczenia,
dokument opisujàcy miejsce 
i uzasadniajàcy umieszczenie go
na liÊcie w kontekÊcie wybranych
kryteriów.  Równie istotnà kwestià
dyskutowanà na forum mi´dzy-
narodowym by∏ stan utrzymania.
Prace konserwatorskie prowa-
dzone przez Paƒstwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau uzyska∏y wy-
sokà ocen´ ekspertów mi´dzyna-
rodowych. Niepokój budzi ka-
tastrofalny stan istotnych bu-
dynków poobozowych znajdujà-
cych si´ w otoczeniu muzeum, 
a wi´c tym samym w otocze-
niu miejsca Êwiatowego dzie-
dzictwa. 

W czasie kilkudniowej sesji
Komitet Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO dyskutowa∏ równie˝
inicjatywy zmierzajàce do rów-
nowa˝enia Listy i upowszechnia-
nia idei Êwiatowego dziedzictwa,
a tak˝e wp∏yw zmian klima-
tycznych na miejsca Êwiatowego
dziedzictwa. 

Celem tworzenia Listy Âwia-
towego Dziedzictwa UNESCO jest
identyfikacja, ochrona, utrzymanie
(konserwacja), prezentacja i prze-
kazanie przysz∏ym pokoleniom
dziedzictwa reprezentujàcego wy-
jàtkowà uniwersalnà wartoÊç.
Orzeczenie okreÊlajàce t´ wartoÊç
sta∏o si´ jednym z podstawowych
dokumentów, wyznacznikiem
kierunku dzia∏ania i prowadzonej 
ochrony. Jest podstawà m.in.
przygotowywanych planów za-
rzàdzania czy zasad monitoringu
miejsc Êwiatowego dziedzictwa.
Wszystkie miejsca sà zobowiàzane

1. Cz´Êç delegacji polskiej w czasie obrad. Od prawej: Tomasz Merta, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Cywiƒski, dyrektor
Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Katarzyna Piotrowska-Nosek, Krajowy
OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji Zabytków. Fot. S. Ratajski.
1. Part of the Polish delegation in the course of debates. To the right: Tomasz Merta,
undersecretary of state in the Ministry of Culture and National Heritage, Piotr
Cywiƒski, Director of the Auschwitz-Birkenau State Museum, Katarzyna Piotrowska-
Nosek, National Heritage Board of Poland. Photo: S. Ratajski.



informacje

21

do przygotowania takiego orze-
czenia. Ten obowiàzek oraz wyja-
Ênienie granic wpisu to elementy
inicjatywy zmierzajàcej do upo-
rzàdkowania Listy Âwiatowego
Dziedzictwa UNESCO i zwróce-
nia uwagi na stan utrzymania po-
szczególnych miejsc. Dzia∏ania te
rozpocz´to w ramach Raportu
Okresowego. W Europie zosta∏ on
sporzàdzony w latach 2003-2006. 

W 2002 r. w czasie 26 sesji
Komitetu przyj´to deklaracj´

budapeszteƒskà, w której okre-
Êlono cztery g∏ówne cele strate-
giczne. Do ich realizacji zobo-
wiàzane sà zarówno Komitet 
i Centrum Âwiatowego Dzie-
dzictwa wraz z organizacjami
doradczymi, jak i paƒstwa-strony
konwencji. Te cele to wzmocnie-
nie wiarygodnoÊci Listy Âwiato-
wego Dziedzictwa UNESCO,
utrzymanie i konserwacja miejsc
Êwiatowego dziedzictwa, rozwój
umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci oraz

komunikacja spo∏eczna (tzw. 4C:
credibility, conservation, capaci-
ty building i communication). 
W tym roku dodano piàte C –
community, podkreÊlajàc w ten
sposób rol´ mieszkaƒców i spo-
∏ecznoÊci w ochronie dziedzictwa.

Kolejna, 32. sesja Komitetu
Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO
odb´dzie si´ w Quebecu (Kanada)
w dniach 2-10 lipca 2008 r.

Katarzyna Piotrowska-Nosek

Already 851 sites representing
exceptional universal merits

have found themselves on the
UNESCO World Heritage List,
created upon the basis of the
1972 UNESCO convention on the
protection of the world cultural
and natural heritage. The deci-
sion-making body within the
convention is the Committee. 

The 31st session of the
UNESCO World Heritage Com-
mittee was held on 23 June-
2 July 2007 in Christchurch
(New Zealand). More than 800
representatives of 184 convention
member states, state institutions
and NGOs attended the meeting.  

The Committee decided to
add to the UNESCO World
Heritage List 22 new sites. It also

made an unprecedented decision
to strike from the list the Arabian
Oryx Sanctuary in Oman, due to
a reduction of the terrain and the
falling number of the antelopes. 

The most important decision
concerning world heritage sites in
Poland pertained to the changed
name of the Auschwitz Concen-
tration Camp. According to the
proposal made by the Committee
the new name is now composed of
two parts, the main component
being: “Auschwitz Birkenau”, fol-
lowed by a description: ”German
Nazi concentration and death
camp (1940-1945)”. The Com-
mittee also accepted a pro-
nouncement of the site’s signifi-
cance – a document describ-
ing the site and justifying its 

inclusion on the List within the
context of selected criteria. 

All the sites are obligated to
prepare a pronouncement defin-
ing their exceptional and univer-
sal merits. The purpose of this
duty and the explanation of the
limits of the entry are to intro-
duce order into the UNESCO
World Heritage List and to draw
attention to the state of the
preservation of particular sites.
Those activities were inaugurat-
ed within the framework of the
Regular Report in 2003-2006.

The 32nd session of the
UNESCO World Heritage Com-
mittee will take place in Quebec
(Canada) on 2-10 July 2008. 

31ST SESSION OF THE UNESCO WORLD HERITAGE COMMITTEE

POWO¸ANIE KOLEGIUM DORADCZEGO DS. OCHRONY 
ZABYTKÓW ARCHITEKTURY MODERNISTYCZNEJ W POLSCE

Stan budynków z okresu mo-
dernizmu budzi coraz wi´ksze

zaniepokojenie. Prze∏omowym
wydarzeniem by∏o rozebranie
warszawskiego Supersamu, mimo
powszechnego uznania dla je-
go wartoÊci architektonicznych.
Nale˝y przypomnieç, ˝e Mazo-
wiecki Wojewódzki Konserwator

Zabytków w ostatnim dniu swo-
jego urz´dowania w 2006 r. od-
mówi∏ uznania Supersamu za za-
bytek, opierajàc si´ na opiniach
bieg∏ych i ekspertów. Sta∏o si´ to
w momencie, kiedy w Massachu-
setts Institute of Technology, jed-
nej z najbardziej presti˝owych
instytucji na Êwiecie zwiàzanych 

z architekturà, odbywa∏a si´ wiel-
ka monograficzna wystawa pro-
jektów prof. Wac∏awa Zalewskie-
go, wspó∏twórcy tego budynku, 
a ok∏adk´ towarzyszàcego jej kata-
logu zdobi∏o zdj´cie w∏aÊnie war-
szawskiego Supersamu.

Rozbiórka Supersamu uwi-
doczni∏a koniecznoÊç podj´cia 
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bezzw∏ocznych dzia∏aƒ w dziedzi-
nie ochrony architektury XX w.
Dlatego te˝ dr Marcin Gawlicki,
dyrektor Krajowego OÊrodka Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
powo∏a∏ zespó∏, którego zadaniem
jest wypracowanie regu∏ walo-
ryzacji i ochrony architektury
okresu modernizmu. Wspó∏prac´
zadeklarowa∏a sekcja polska
DOCOMOMO (Documentation and
Conservation of Buildings, Sites
and Neighbourghoods of the Mo-
dern Movement). W celu uspraw-
nienia i przyÊpieszenia prac 
w tej dziedzinie postanowiono, ˝e
zespó∏ nie b´dzie liczny, a w razie
potrzeby na jego posiedzenia
b´dà zapraszani inni eksperci. 
W sk∏ad zespo∏u weszli: dr Marcin
Gawlicki, dyr. KOBiDZ, Tomasz
B∏yskorz, dyr. Regionalnego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków w Gdaƒsku, prof.
Andrzej K. Olszewski z Warszawy,
dr hab. Jolanta Maria So∏tysik 
z Politechniki Gdaƒskiej, dr Jad-
wiga Urbanik z Politechniki Wro-
c∏awskiej i jednoczeÊnie prezes
sekcji polskiej DOCOMOMO, oraz
prof. dr hab. Jakub Lewicki 

z Warszawy, wiceprezes sekcji
polskiej DOCOMOMO. 

Szczególnie cenna jest obec-
noÊç w gronie ekspertów prof.
Andrzeja Olszewskiego, nestora
badaƒ nad architekturà polskà
XX w. i inicjatora wielu dzia∏aƒ 
w tej dziedzinie podejmowanych
w ubieg∏ych latach. WÊród uczest-
ników zespo∏u dominujà przed-
stawiciele oÊrodka gdaƒskiego, co
wià˝e si´ ze strukturà KOBiDZ,
oraz przedstawiciele sekcji pol-
skiej DOCOMOMO.

Na pierwszym spotkaniu us-
talono tryb dzia∏ania zespo∏u: 
comiesi´czne spotkania, intensy-
wnoÊç dzia∏aƒ. Za g∏ówny cel jego
prac uznano opracowanie strate-
gii ochrony budynków moder-
nistycznych w Polsce, za najpil-
niejsze zadania – okreÊlenie regu∏
dokumentacji XX-wiecznych bu-
dynków oraz jednolitych kry-
teriów wartoÊciowania architek-
tury modernistycznej i dokonanie
wyboru najcenniejszych budyn-
ków z tego okresu w poszczegól-
nych regionach.

Spotkanie to zdominowa∏a
dyskusja nad dotychczasowymi

dzia∏aniami dokumentacyjnymi
podejmowanymi z inicjatywy
sekcji polskiej DOCOMOMO.
Postanowiono porównaç doku-
mentacj´ XX-wiecznej architek-
tury prowadzonà przez ró˝ne
instytucje oraz dotychczas stoso-
wane wzorce kart dokumentacyj-
nych. KOBiDZ zobowiàza∏ si´ do
przygotowania szczegó∏owych da-
nych dotyczàcych ewidencji za-
bytków modernistycznych w Pol-
sce. Najbli˝sze posiedzenia po-
Êwi´cone zostanà pracom nad
ujednoliceniem regu∏ dokumen-
tacji architektury modernistycz-
nej oraz kryteriami jej oceny.

Powo∏anie zespo∏u ekspertów
zajmujàcego si´ wypracowaniem
regu∏ waloryzacji i ochrony archi-
tektury okresu modernizmu jest
bardzo wa˝nà inicjatywà, a jego
cz∏onków czeka odpowiedzialne 
zadanie szybkiego opracowania
wzorców dokumentacji i wartoÊcio-
wania licznych budynków z tego
okresu, które obecnie cz´sto za-
gro˝one sà znacznymi przekszta∏-
ceniami lub rozbiórkà. 

Jakub Lewicki

The condition of buildings dat-
ing from the modernist period

gives rise to increasing anxiety. 
A breakthrough event was the
demolition of the Supersam shop
in Warsaw despite universal reco-
gnition of its architectural merits.
The decision was made at a time
when the Massachusetts Institute
of Technology, one of the most
prestigious institutions associated
with architecture in the world, was
holding a one-man show of pro-
jects by Prof. Wac∏aw Zalewski, the
co-author of the Supersam building.

The above-mentioned demo-
lition accentuated the necessity 
of urgent steps concerning the 

protection of twentieth-century
architecture. This is the reason
why Dr. Marcin Gawlicki, direc-
tor of the National Heritage
Board of Poland, set up a team
entrusted with the task of prepar-
ing rules for the valorisation and
protection of architecture from
the modernist period. The Polish
section of DOCOMOMO (Docu-
mentation and Conservation of
Buildings, Sites and Neighbour-
hoods of the Modern Movement)
declared it willingness to cooperate.

The first meeting established
the course of the team’s activity.
The prime objective is to be 
the preparation of a strategy of 

protecting modernist buildings in
Poland, frequently threatened
with considerable redesigning or
demolition. The most urgent
tasks include defining the rules of
the documentation of twentieth-
century buildings and uniform
criteria of appraising the worth of
modernist architecture, together
with a selection of the most 
valuable edifices from this period
in particular parts of the country.
The next session will deal with
uniform rules of documenting
modernist architecture and the
criteria of its assessment.

THE ESTABLISHMENT OF THE ADVISORY BOARD ON THE PROTECTION 
OF HISTORICAL MONUMENTS OF MODERNISTIC ARCHITECTURE IN POLAND 




