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The World Heritage Commit-
tee in Poland was established

upon the basis of decree no. 39
issued by the Minister of Culture
and National Heritage on 30
October 2007. The purpose of
the Committee is to coordinate
work and to render more effi-
cient various undertakings asso-
ciated with the realization of the
UNESCO Convention concern-
ing the Protection of the World

Cultural and Natural Heritage
(1972).   

The inauguration meeting
was held on 18 December 2007
in Warsaw. The foremost tasks,
whose implementation will be
supervised by the Committee in
the near future, include the
introduction of order into legal
questions pertaining to the
World Heritage, devising and
introducing monitoring of sites

on the UNESCO World Heritage
List, and preparing new can-
didates for inclusion on the 
List.

The secretarial and adminis-
trative functions of the Commit-
tee are performed by the World
Heritage and Historical Monu-
ments Team at the National
Heritage Board of Poland. For
more information see:
http://www.kobidz.pl

Zarzàdzeniem Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-

wego nr 39 z dnia 30 paêdzierni-
ka 2007 r. zosta∏ powo∏any Ko-
mitet do spraw Âwiatowego Dzie-
dzictwa Kulturowego w Polsce,
jako organ pomocniczy przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. 

Celem powo∏ania Komitetu
jest koordynacja prac i uspraw-
nienie dzia∏aƒ zwiàzanych z reali-
zacjà Konwencji UNESCO w spra-
wie ochrony Âwiatowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Natural-
nego z 1972 r.

W sk∏ad Komitetu weszli:
1) dr Marcin Gawlicki, dyrektor

Krajowego OÊrodka Badaƒ 
i Dokumentacji Zabytków –
przewodniczàcy,

2) prof. dr hab. Jacek Purchla,
dyrektor Mi´dzynarodowego
Centrum Kultury,

3) Ma∏gorzata Fokt-Willmann,
Departament Ochrony Zabyt-

ków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego,

4) S∏awomir Ratajski, Sekretarz
Generalny Polskiego Komitetu
do spraw UNESCO,

5) prof. dr hab. Andrzej Toma-
szewski, prezes Polskiego Ko-
mitetu Narodowego ICOMOS,

6) prof. dr hab. Bogus∏aw Szmy-
gin, wiceprezes Polskiego Ko-
mitetu Narodowego ICOMOS,

7) prof. dr hab. Zbigniew Mycz-
kowski, ekspert,

8) prof. dr hab. Aleksander Böhm,
ekspert,

9) prof. dr hab. Zbigniew Mirek,
ekspert.
Spotkanie inauguracyjne od-

by∏o si´ 18 grudnia 2007 r.
w Warszawie. G∏ównymi zadania-
mi, nad realizacjà których Komi-
tet b´dzie pracowa∏ w najbli˝-
szym czasie, sà: uporzàdkowanie
spraw prawnych zwiàzanych ze
Êwiatowym dziedzictwem w Pol-
sce, opracowanie i wprowadzenie

systemowego monitoringu miejsc
z Listy Âwiatowego Dziedzictwa
UNESCO oraz przygotowanie
kandydatur i strategii nowych
wpisów na list´.

Funkcj´ sekretariatu i obs∏u-
g´ administracyjnà Komitetu
sprawuje Zespó∏ do spraw Âwia-
towego Dziedzictwa i Pomników
Historii Krajowego OÊrodka Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków.
OÊrodek pe∏ni równie˝ funkcj´
punktu kontaktowego do spraw
Êwiatowego dziedzictwa. 

Zarzàdzenie, regulamin Ko-
mitetu oraz informacje dotyczàce
Êwiatowego dziedzictwa i dzia∏aƒ
z tym zwiàzanych sà dost´pne na
stronie internetowej Krajowego
OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków: 
http://www.kobidz.pl

Katarzyna Piotrowska-Nosek

KOMITET DO SPRAW ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO W POLSCE

WORLD HERITAGE COMMITTEE IN POLAND
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Wdniach 10 i 11 grudnia
2007 r. w Nieborowie odby-

∏a si´ konferencja wojewódzkich
konserwatorów zabytków po-
Êwi´cona bie˝àcym problemom
ochrony i konserwacji zabytków 
w Polsce. Celem spotkania, zorga-
nizowanego przez Krajowy OÊro-
dek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków, by∏a próba podsumowa-
nia zasadniczych problemów nur-
tujàcych s∏u˝by konserwatorskie
oraz zaplanowanie wspólnych
przedsi´wzi´ç majàcych na celu
zasadnicze usprawnienie i popra-
w´ skutecznoÊci dzia∏aƒ konser-
watorskich. Do Nieborowa przy-
jechali wszyscy aktualnie urz´du-
jàcy wojewódzcy konserwatorzy
zabytków.

Konferencj´ otworzy∏o wys-
tàpienie Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, General-
nego Konserwatora Zabytków,
ministra Tomasza Merty, który
przedstawi∏ zasadnicze kierunki
reformy s∏u˝b konserwatorskich.
Minister zwróci∏ szczególnà uwa-
g´ na koniecznoÊç dokoƒczenia
strukturalnej przebudowy s∏u˝b
konserwatorskich i ponownego
podporzàdkowania urz´dów wo-
jewódzkich konserwatorów zabyt-
ków ministrowi kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Postulat wie-
lokrotnie podnoszony przez Êro-
dowiska konserwatorskie i wyra-
˝ony uchwa∏à Kongresu Konser-
watorów Zabytków w 2005 r. na-
dal czeka na realizacj´. D∏uga
dyskusja poÊwi´cona tej proble-
matyce potwierdzi∏a, ˝e ten od lat
formu∏owany wniosek stanowi
istotny element w budowie spój-
nego systemu ochrony zabytków
w naszym kraju. Z wypowiedzi

uczestników dyskusji wynika∏o,
˝e w ostatnim dziesi´cioleciu ko-
lejni wojewodowie nie zapewnili
elementarnego rozwoju organiza-
cyjnego i finansowego podpo-
rzàdkowanym sobie wojewódz-
kim urz´dom ochrony zabytków.
Jeden z zasadniczych wàtków dy-
skusji dotyczy∏ odp∏ywu kadr spo-
wodowanego dramatycznie nis-
kim uposa˝eniem pracowników,
niewspó∏miernym do zakresu od-
powiedzialnoÊci i iloÊci obowiàz-
ków. Szczególnie istotnym nega-
tywnym czynnikiem jest odcho-
dzenie z pracy w paƒstwowych
s∏u˝bach konserwatorskich osób
najlepiej wykszta∏conych, posia-
dajàcych doÊwiadczenie adminis-
tracyjne i dobrze przygotowa-
nych merytorycznie do pe∏nienia
trudnej misji ochrony zabytków.
Ustalono, ˝e w styczniu 2008 r.
przedstawiciele wojewódzkich
konserwatorów zabytków i Ge-
neralny Konserwator Zabytków
spotkajà si´ z kierownictwem
Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji w celu pod-
j´cia niezb´dnych, choçby doraê-
nych dzia∏aƒ, majàcych na celu
zasadniczà popraw´ sytuacji.

W dalszej cz´Êci dyskusji, od-
noszàcej si´ g∏ównie do bie˝àcych
zagadnieƒ strategii ochrony za-
bytków, szczególnà uwag´ zwró-
cono na koniecznoÊç wypracowa-
nia standardów zapisu proble-
matyki konserwatorskiej w pla-
nach zagospodarowania prze-
strzennego. Problematyka ta jest
równie˝ istotna w kontekÊcie
wpisywania do rejestru zabyt-
kowych zespo∏ów urbanistycz-
nych oraz wyznaczania granic
wpisu i tym samym precyzyjne-
go okreÊlania zakresu ochrony.

Niemniej wa˝nym tematem
obrad by∏a koniecznoÊç wypra-
cowania przez konserwatorów sa-
morzàdowych jednolitego stan-
dardu kszta∏towania polityki kon-
serwatorskiej. Zwrócono uwag´
na ró˝norodnoÊç porozumieƒ 
z samorzàdami przejmujàcymi
kompetencje konserwatorskie, 
a tym samym trudnoÊci zwiàzane
ze spójnoÊcià systemu ochrony.
Ustalono, ˝e powy˝sze zagadnie-
nia stanà si´ przedmiotem ana-
lizy i konsultacji, które w naj-
bli˝szym czasie przeprowadzi
KOBiDZ. Po niezb´dnej dyskusji
z konserwatorami wojewódzkimi
oraz Êrodowiskami naukowymi 
i wyborze w∏aÊciwej drogi post´-
powania, nastàpi uszczegó∏owie-
nie i wdro˝enie stosownych pro-
cedur prawnych.

W dalszej cz´Êci spotkania
dyrektor Krajowego OÊrodka Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
Marcin Gawlicki, przedstawi∏ ob-
szary problemowe, wokó∏ których
skupia∏y si´ dzia∏ania KOBiDZ
w 2007 r. oraz propozycje
g∏ównych tematów dzia∏alnoÊci 
w 2008 r. Naszkicowano kon-
cepcje celów strategicznych, któ-
re w najbli˝szych latach KOBiDZ
ma zamiar realizowaç. Jest wÊród
nich projekt utworzenia wspól-
nej, po∏àczonej z urz´dami woje-
wódzkich konserwatorów zabyt-
ków, bazy danych o zabytkach,
ich stanie i procesach konserwa-
torskich. WartoÊciowaniu i ocenie
nale˝y poddaç rejestr zabytków,
a celem tej pracy powinno staç
si´ precyzyjne okreÊlenie i zde-
finiowanie chronionego zasobu,
co w przysz∏oÊci poprawi sku-
tecznoÊç polityki konserwator-
skiej. Wa˝nym polem aktywnoÊci

KONFERENCJA WOJEWÓDZKICH KONSERWATORÓW
ZABYTKÓW W NIEBOROWIE

10-11 grudnia 2007 r.
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1. Uczestnicy konferencji wojewódzkich konserwatorów zabytków w pa∏acu w Nie-
borowie. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
1. Participants of a conference held by conservators of historical monuments at
Nieborów Palace. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

stanie si´ równie˝ budowa dok-
tryny i strategii konserwator-
skiej. Dla wdro˝enia tych planów
niezb´dna b´dzie skuteczna poli-
tyka edukacyjna ukierunkowana
w pierwszej kolejnoÊci na potrze-
by s∏u˝b konserwatorskich. 

Program pierwszego dnia kon-
ferencji zamkn´∏a dyskusja do-
tyczàca kluczowych problemów
ochrony zabytków, wskazujàca
na tematy, które w najbli˝szym
czasie powinny staç si´ przedmio-
tem szczegó∏owych studiów i od-
powiednich rozstrzygni´ç. Jednym
z wa˝niejszych zagadnieƒ podno-
szonych przez wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków by∏o spre-
cyzowanie roli, jakà w polskim
systemie ochrony zabytków pe∏-
niç powinna wojewódzka ewi-
dencja zabytków. Wskazywano
tak˝e na koniecznoÊç wypraco-
wania dobrych standardów doku-
mentacji i monitoringu zabytków.
Ustalono, ˝e tym zagadnieniom
nale˝y poÊwi´ciç odr´bne spot-
kanie eksperckie, które doprowa-
dzi∏oby do odpowiednich zmian
legislacyjnych.

Drugi dzieƒ konferencji roz-
pocz´∏a prezentacja i dyskusja
dotyczàca zasad funkcjonowania
oraz roli Regionalnych OÊrodków
Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków, ich miejsca w krajowym 
systemie ochrony zabytków dla
realizacji strategicznego celu 
poprawy sposobu funkcjono-
wania s∏u˝b konserwatorskich.
Poszczególni wojewódzcy kon-
serwatorzy zabytków przedstaw-
ili swoje oceny pracy oÊrodków.
Zg∏oszono tak˝e propozycje ko-
niecznych zmian i zakresów dal-
szej wspó∏pracy. Kolejnym tema-
tem, stanowiàcym efekt prac
rozpocz´tych spotkaniem grupy
roboczej w Krasiczynie w czerwcu
2007 r., by∏o omówienie kon-
cepcji bazy danych o zasobie 
zabytkowym. W ocenie uczestni-
ków spotkania jest to jeden 

z g∏ównych tematów, którego
podj´cie powinno mieç charakter
priorytetowy. Ostatni prezento-
wany temat dotyczy∏ dzia∏alnoÊci
edukacyjnej i popularyzatorskiej
KOBiDZ. Przedstawiona zosta∏a
zasadnicza koncepcja polityki
wydawniczej, kierunki oraz zasa-
dy organizowania szkoleƒ i dosko-
nalenia warsztatu konserwator-
skiego. Jednym z postulatów pod-
niesionych w dyskusji by∏o utwo-
rzenie sta∏ego biuletynu wewn´trz-
nego s∏u˝b konserwatorskich, 
w którym prezentowane b´dà
aktualne problemy wynikajàce 
z praktycznych dzia∏aƒ, post´po-
waƒ administracyjnych i rozstrzy-
gni´ç merytorycznych. Zgodzono
si´, ˝e dla zbudowania w∏aÊci-
wego poziomu i zapewnienia
aktualnoÊci takiego biuletynu
niezb´dne jest sta∏e i Êcis∏e
wspó∏dzia∏anie wspó∏tworzàcych
go konserwatorów. KOBiDZ za-
deklarowa∏ pe∏nà pomoc koordy-
nacyjnà, informacyjnà i wydaw-
niczà w realizacji tego przed-
si´wzi´cia, które wprowadzone
zostanie do planów dzia∏ania 
instytucji.

Konferencja konserwatorska
w Nieborowie trwa∏a zaledwie
dwa dni. Na wi´cej nie pozwala∏
napi´ty kalendarz konserwatorów
wojewódzkich, dla których gru-
dzieƒ jest okresem odbiorów i roz-
liczania robót konserwatorskich.
ChcieliÊmy si´ jednak spotkaç,
aby poznaç aktualne problemy 
i nowy rok rozpoczàç z wiedzà na
temat przysz∏ych planów i kie-
runków wspó∏pracy. Poprzednie
tego typu spotkanie w zamkni´-
tym, kameralnym gronie, u∏atwia-
jàcym dyskusj´ i otwartà wymia-
n´ poglàdów, odby∏o si´ bodaj
szeÊç lat temu. To okres zdecydo-
wanie zbyt d∏ugi. Uczestnicy przy-
chylili si´ do propozycji dyrekto-
ra KOBiDZ, by spotkania tego
rodzaju odbywa∏y si´ co najmniej
dwa lub trzy razy w roku, zawsze
w obiektach zabytkowych. Mamy
nadziej´, ˝e zjazdy wojewódzkich
konserwatorów zabytków, poÊwi´-
cone dyskusji nad aktualnymi
problemami ochrony zabytków, na
trwa∏e wpiszà si´ w tradycj´ pol-
skich s∏u˝b konserwatorskich.

Marcin Gawlicki
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A Conference of Voivodeship
Conservators of Historical

Monuments, held in Nieborów on
10 and 11 December 2007 and
organised by the National Heri-
tage Board of Poland, dealt with
current problems of the protec-
tion and conservation of monu-
ments. The meeting was attend-
ed by all officiating voivodeship
conservators. 

The conference was inaugu-
rated by Minister Tomasz Merta,
Under-Secretary of State at the
Ministry of Culture and National
Heritage and General Conservator
of Historical Monuments, who
presented the foremost currents
of the reform of Polish conserva-
tion services. Minister Merta drew
attention to the necessity of com-
pleting a structural reconstruction
of the conservation services and
the reintroduction of supervision
by the Minister of Culture and

National Heritage over the offices
of voivodeship conservators.

Participants of the discussion
drew attention to the necessity of
devising standards for including
the protection of historical  monu-
ments into guidelines for spatial
development plans, as well as 
a uniform standard of shaping
the conservation policy, a task to
be entrusted to self-government
conservators.  

Marcin Gawlicki, Director of
the National Heritage Board of
Poland, outlined the Board’s
basic activity in 2007 as well as
the conceptions of the strategic
targets which the Board intends
to pursue in the nearest future:
the establishment, together with
the offices of the voivodeship con-
servators, of a historical monu-
ments database, the assessment
of the register of historical monu-
ments, the precise definition of

the protected resources, as well
as the creation of a conservation
doctrine and strategy, and an ef-
fective educational policy focus-
ed on the needs of the conserva-
tion services. 

On the second day of the con-
ference the speakers considered
the principles of the functioning
of Regional Centres for the Study
and Documentation of Historical
Monuments, presented concep-
tions of a historical resources
data-base, and discussed the edu-
cational and popularisation
activity of the National Heritage
Board of Poland. 

Finally, the conference par-
ticipants approved of the pro-
posal made by the Director of 
the National Heritage Board of
Poland, i. e. that at least two or
three meetings of this sort should
be held each year, always in his-
torical buildings. 

CONFERENCE OF VOIVODESHIP CONSERVATORS OF HISTORICAL MONUMENTS 
IN NIEBORÓW

10-11 December 2007

„CESARE BRANDI (1906-1988), JEGO MYÂL I DEBATA O DZIEDZICTWIE.
SZTUKA KONSERWACJI-RESTAURACJI W POLSCE” 

Mi´dzynarodowa konferencja naukowa
Warszawa, 5-6 paêdziernika 2007 r.

M i´dzynarodowa konferencja
naukowa „Cesare Brandi

(1906-1988), jego myÊl i debata
o dziedzictwie. Sztuka konser-
wacji-restauracji w Polsce” od-
by∏a si´ w dniach 5-6 paêdzierni-
ka 2007 r. w Oran˝erii Muzeum
Pa∏acu w Wilanowie. Stanowi∏a
element debaty, która w ostat-
nich dwóch latach przetacza 
si´ przez ca∏y Êwiat w zwiàzku 

z 100. rocznicà urodzin Cesare
Brandiego. 

Celem konferencji by∏o do-
konanie próby rewizji podstaw teo-
retycznych opieki nad dobrami
kultury, historii tej opieki i oceny
praktyki. Miejsce, w którym si´
odby∏a, nie by∏o przypadkowe.
Konferencja bowiem, oprócz wio-
dàcego teoretycznego tematu, do-
tyczy∏a retrospektywy polskiego

szkolnictwa wy˝szego w zakresie
konserwacji-restauracji dóbr kul-
tury, a tak˝e stworzy∏a szerokie
mo˝liwoÊci prowadzenia ˝ywej dy-
skusji nt. trendów w konserwacji-
restauracji oraz rekonstrukcji, co
mia∏o miejsce m.in. w trakcie
zwiedzania pa∏acu, jego wn´trz,
ogrodu i otoczenia oraz zapo-
znawania si´ z pracami przy fa-
sadzie obiektu. 
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Konferencji towarzyszy∏a
wystawa, na którà z∏o˝y∏o si´ kil-
kanaÊcie paneli przedstawiajà-
cych dzie∏o ˝ycia Cesare Brandie-
go oraz ponad 90 posterów obra-
zujàcych histori´, struktur´ i osiàg-
ni´cia trzech polskich uczelni kon-
serwatorskich, jak równie˝ Mi´-
dzyuczelnianego Instytutu Kon-
serwacji-Restauracji Dzie∏ Sztuki
– wykonawcy wspomnianych wy-
˝ej prac konserwatorskich w pa-
∏acu wilanowskim.

Do tematu konferencji na-
wiàzywa∏y trzy nowoÊci wydawni-
cze dost´pne dla jej uczestników: 
q „Sztuka konserwacji i restau-

racji / The Art of Conservation
and Restoration” pod red. Iwo-
ny Szmelter i Moniki Jadziƒ-
skiej, zawierajàca materia∏y
pokonferencyjne; 

q „Teoria Restauracji – Cesare
Brandi” w polskim przek∏adzie
Magdaleny Kijanko;

q „Conservatio Creatio Aeterna Est”
– reprint biuletynu ministra sztu-
ki i kultury z 1920 r. wraz z t∏u-
maczeniem na j´zyk angielski.

Na sali konferencyjnej spot-
ka∏o si´ kilka pokoleƒ polskich
konserwatorów, w tym potom-
kowie pionierów konserwacji 
w Polsce, których ˝yciowe doko-
nania Êwiadczy∏y o ciàg∏oÊci sta-
raƒ o polskie zabytki, a tak˝e 
historycy sztuki, archeolodzy,
architekci i liczni studenci.
Konferencja przybli˝y∏a nie tylko
histori´ polskiego konserwator-
stwa, ale i nowoczesne myÊlenie 
o dziedzictwie. Debata poszerzy-
∏a obecny model kszta∏cenia 
o wnioski z recepcji teorii Cesare
Brandiego, a wizualna strona wy-
k∏adów, m.in. toruƒska prezen-
tacja trójprzestrzenna z gotyckiej
katedry Âwi´tych Janów, uczyni-
∏a je bardziej czytelnymi. 

Panele wystawowe i zapre-
zentowane wydawnictwa spe∏ni∏y
wa˝nà rol´ w przybli˝eniu uczest-
nikom konferencji jej tematu, 
a zw∏aszcza istoty upowszechnie-
nia teorii Brandiego. Opuscolo
w∏oskich partnerów konferencji
wyjaÊnia∏o, ˝e Brandi postrzega∏
dzie∏o sztuki jako fenomen i po-

stulowa∏ zachowanie jego poten-
cjalnej jednoÊci podczas konser-
wacji-restauracji. Zwraca∏ uwag´
na niebezpieczeƒstwa selekcji war-
toÊci i kontrowersje wokó∏ oczysz-
czania, a tak˝e traktowa∏ uzupe∏-
nianie ubytków jako newralgiczne
czynnoÊci w procesie restauracji,
prowadzàce cz´sto do zafa∏szowa-
nia autentyzmu. Pokazano na
przyk∏adach wprowadzenie tra-
teggio, jako metody uzupe∏niania
ubytków kreskà – widocznego
tylko z bliska. Dla zachowania
oryginalnoÊci i autentyzmu sztu-
ki przypomniano o poj´ciu bipo-
larnoÊci materii sztuki, z jednej
strony majàcej okreÊlonà struk-
tur´, z drugiej zaÊ pe∏niàcej funk-
cj´ noÊnika idei. Opiek´ nad
dziedzictwem sztuk plastycznych
przedstawiono szeroko na w∏o-
skich przyk∏adach, poczynajàc od
architektury, poprzez archeologi´,
tradycyjne dyscypliny plastyczne,
na sztuce nowoczesnej koƒczàc. 

1. Wies∏aw Procyk podczas oprowadzania goÊci konferencji po Muzeum Pa∏acu 
w Wilanowie i prezentacji efektów prac restauratorskich przy jego fasadzie, wykona-
nych w ramach MIKRDS. Fot. P. Zambrzycki.
1. Wies∏aw Procyk showing to the conference guests the Musem Palace in Wilanów
and a presentation of the effects of the restoration of the Palace fa˜ade, carried out as
part of MIKRDS. Photo: P. Zambrzycki.

2. Plakat konferencji autorstwa Maryny
Tomaszewskiej.
2. Poster of the ”Art of conservation”
conference by Maryna Tomaszewska.
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4. Uczestnicy konferencji w Oran˝erii Pa∏acu w Wilanowie na tle paneli przedstawia-
jàcych polskie akademickie szkolnictwo konserwatorskie . Fot. P. Zambrzycki. 
4. Conference participants in the Wilanow Palace Orangery against the background of
panels showing Polish academic conservation training accompanying the event.
Photo: P. Zambrzycki. 

Mi∏ym akcentem by∏o pod-
sumowanie konferencji dokona-
ne przez prof. Giuseppe Basilego 
z Istituto Centrale del Restauro 
w Rzymie. PodkreÊli∏ on pow-
szechnoÊç respektowania „bran-

dyjskich zasad”, takich jak: wy-
ró˝nienie czynników artystycz-
nych i historycznych, indywidu-
alnych cech dóbr kultury oraz
ró˝norodnoÊci kulturowej. Uzna∏
tak˝e, ˝e konferencja w znaczàcy

sposób przyczyni∏a si´ do posze-
rzenia wiedzy, zw∏aszcza w kon-
tekÊcie europejskim, na temat spe-
cyfiki polskiej historii i odbudo-
wy zabytków po powojennym
„szoku ruin”.

Na zakoƒczenie – o spra-
wach formalnych. Konferencja
∏àczy∏a prezentacj´ osiàgni´ç 
w dziedzinie kszta∏cenia konser-
watorów-restauratorów w Polsce
z mi´dzynarodowym programem
„Kultura 2000”, zawartym w ra-
mach projektu Unii Europejskiej
„Cesare Brandi (1906-1988) – His
Thought and European Debate
in the XX Century”. Sesje po-
Êwi´cone Cesare Brandiemu odby-
wa∏y si´ w wielu krajach ca∏ego
Êwiata, warszawska by∏a 72. takim
spotkaniem i – jak dotàd – naj-
wi´kszym z nich. G∏ównym orga-
nizatorem spotkania by∏ Mi´dzy-
uczelniany Instytut Konserwacji 
i Restauracji Dzie∏ Sztuki. Sesja
zosta∏a zorganizowana z udzia-
∏em goÊci zagranicznych, m.in. 
z Istituto Centrale del Restauro 
w Rzymie i Getty Conservation
Institute w Los Angeles, a tak˝e
trzech polskich uczelni: Wydzia∏u
Konserwacji i Restauracji Dzie∏
Sztuki Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie, Wydzia∏u Konser-
wacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki
Akademii Sztuk Pi´knych w Kra-
kowie oraz Instytutu Zabytko-
znawstwa i Konserwatorstwa Uni-
wersytetu Miko∏aja Kopernika 
w Toruniu. Partnerskà wspó∏pra-
c´ okaza∏o Muzeum Pa∏ac w Wi-
lanowie. Korzystano z ˝yczliwo-
Êci i pomocy attache ds. kultury
ambasad W∏och i USA.

W podsumowaniu konfe-
rencji przypomniano nie tylko
podstawowe zasady konser-
wacji-restauracji dóbr kultury, 
w tym idee Cesare Brandiego, ale
tak˝e bardzo wa˝ne przes∏anie
dotyczàce jej interdyscyplinar-
noÊci – Êcis∏ego zwiàzku nauki 
i sztuki, zachowania dobra dzie-

3. Prof. Giuseppe Basile w trakcie wyk∏adu o teorii Cesare Brandiego i jej
wspó∏czesnym odbiorze. Fot. I. Szmelter.
3. Prof. Giuseppe Basile giving a lecture on the theory of Cesare Brandi and its con-
temporary reception. Photo: I. Szmelter.
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dzictwa kultury oraz spo∏ecznego
zrozumienia dla roli spuÊcizny
kulturalnej i cywilizacyjnej. Jest
to aktualne, zw∏aszcza w sytua-
cji niedoskona∏ych rozstrzygni´ç
prawnych zwiàzanych z ochronà
dziedzictwa i kszta∏ceniem facho-
wej kadry. Po 50. latach interdys-
cyplinarnego charakteru konser-
wacji-restauracji w Polsce boleÊ-
nie podzielono „z urz´du” t´ 
powszechnà interdyscyplinarnà
jednoÊç na „sztuki u˝ytkowe” 
i „nauk´”. T´ kwesti´ przedsta-
wiono jasno w bloku wystàpieƒ
konferencyjnych zatytu∏owanych
E Pluribus Unum, czyli „z wielu
jedno” oraz na posterach konfe-
rencyjnych. 

Iwona Szmelter

5. Pokoleniowe spotkania podczas kon-
ferencji, prof. Adam Roman i Robert
Spiczyƒski. Fot. P. Zambrzycki.
5. Meetings of generations; in the pho-
tograph: Prof. Adam Roman and Robert
Spiczynski at the conference. Photo: P.
Zambrzycki.

6. Organizatorzy konferencji: profesorowie Iwona Szmelter („Kultura 2000” UE) 
i Andrzej Koss (MIKRDS). Fot. P. Zambrzycki.
6. Conference organisers: Prof. Iwona Szmelter (“Culture 2000” European Union)
and Andrzej Koss (MIKRDS). Photo: P. Zambrzycki.

C onference titled “Cesare
Brandi (1906-1988), His

Thought and European Debate 
in the XX Century and the Art 
of Conservation-restoration in
Poland” took place in Wilanów
Palace on October 5-6 2007. 

The goal of the conference
was revisiting of theory and good
practice of conservation-restora-
tion of the cultural heritage. The
exhibition which attendance upon
conference showed more than
100 panels connected with Cesa-
re Brandi legacy and history and
the accomplishments of 60 years
of Polish training of conservators
– restorers in three academic
centers – in Warsaw, Cracow
and Toruƒ, presented by them.
Organizers of conference were
Interacademy Institute for Con-
servation-Restoration of Works
of Art, Wilanow Palace and

Polish professors engaged in 
UE Project: “Cesare Brandi
(1906-1988), His Thought And
European Debate In The XX
Century”. 

Three new books were relat-
ed to conference: 
q “Sztuka konserwacji-restau-

racji / The Art of Conservation
and Restoration”, ed. I. Szmel-
ter, M. Jadziƒska, contents pre-
prints with abstracts in English;

q Cesare Brandi “Teoria Restau-
racji”/Cesare Brandi “Theory
of Restoration”, translated by
M. Kijanko;

q “Conservatio Creatio Aeterna
Est” – reprinted act of Minister
of Culture related to Preserva-
tion of Heritage from 1920,
with English translation.

Translated by Iwona Szmelter

“CESARE BRANDI (1906-1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE 
IN THE XX CENTURY AND THE ART OF CONSERVATION-RESTORATION IN POLAND”

International Conference, Warsaw, 5-6 October 2007
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1. Wilno, pomnik Adama Mickiewicza, koÊció∏ pw. Êw. Anny i koÊció∏ bernardynów
pw. Êw. Êw. Franciszka i Bernardyna. Fot. P. Florjanowicz.
1. Vilnius, statue of Adam Mickiewicz, church of St. Anne and the Bernardine church
of St. Francis and St. Bernard. Photo: P. Florjanowicz.

Wostatnim tygodniu wrzeÊ-
nia 2007 r. w Wilnie zorga-

nizowano 3. Forum Dziedzictwa
Kulturowego Regionu Morza Ba∏-
tyckiego poÊwi´cone problema-
tyce dynamicznie rozwijajàcej si´
turystyki kulturowej.Wspó∏praca
paƒstw tego regionu na rzecz
ochrony ba∏tyckiego dziedzictwa
rozpocz´∏a si´ w roku 1997, 
a realizowana jest w ramach grup
roboczych, tworzonych przez
grup´ monitorujàcà. Sta∏ym jej
elementem sà fora tematyczne
s∏u˝àce wymianie doÊwiadczeƒ 
w zakresie zarzàdzania dziedzic-
twem kulturowym w regionie. 

Podczas trzydniowego forum,
w którym udzia∏ wzi´li zarówno
przedstawiciele instytucji konser-
watorskich i naukowych z krajów

le˝àcych wokó∏ Morza Ba∏tyckie-
go, jak i eksperci z zakresu tury-
styki i zarzàdzania dziedzictwem
pochodzàcy z innych zakàtków
Europy, dyskutowano o poten-
cjale spo∏eczno-ekonomicznym tu-
rystyki, prezentowano przyk∏ady
w∏aÊciwego jego wykorzystywa-
nia, a tak˝e przeprowadzono czte-
ry warsztaty poÊwi´cone nast´-
pujàcym problemom: turystyka
kulturowa w miastach historycz-
nych, oddzia∏ywanie turystyki
kulturowej na obszary wiejskie 
i lokalne tradycje, zarzàdzanie
obiektami dziedzictwa kulturo-
wego na potrzeby rozwoju tury-
styki, rola partnerstwa lokalne-
go, regionalnego i mi´dzynaro-
dowego w dziedzinie turystyki
kulturowej.

W wyniku przeprowadzonej
dyskusji uczestnicy spotkania 
ustalili, ˝e: dziedzictwo kulturowe
ma znaczenie w tworzeniu spój-
nego spo∏eczeƒstwa, jest êród∏em
dynamicznego rozwoju lokalnego 
i regionalnego w rejonie Morza
Ba∏tyckiego, jest najwa˝niejszym
atutem turystyki kulturowej, po-
winno byç ogólnodost´pne, a tak-
˝e wykorzystane w sposób umo˝li-
wiajàcy jego zachowanie dla przy-
sz∏ych pokoleƒ. Zwrócono uwa-
g´ na to, jak du˝e znaczenie ma
dla Unii Europejskiej rozwój zró-
wnowa˝onej polityki w zakresie
turystyki w Europie. Przyznano
tak˝e, ˝e – jako w∏aÊciwe wytycz-
ne dla zarzàdzania turystykà kul-
turowà – winny zostaç przyj´te:
Mi´dzynarodowa Karta Turystyki
Kulturowej (ICOMOS, Meksyk,
1999) oraz Ramowa Konwencja
WartoÊci Dziedzictwa Kulturowe-
go dla Spo∏eczeƒstwa (Faro 2005).
Ponadto uczestnicy forum uchwa-
lili, ˝e: lokalne w∏adze muszà
stworzyç wspólnà strategi´ ulep-
szania dokumentacji i ochrony
zasobów dziedzictwa, dzia∏ania 
w sferze turystyki kulturowej po-
winny wzmacniaç i piel´gnowaç
˝ywe tradycje kulturowe, r´ko-
dzielnictwo, lokalnà to˝samoÊç 
i dum´, a tak˝e spo∏eczne uznanie
oraz zrozumienie dla miejsc dzie-
dzictwa kulturowego, natomiast
instytucje zajmujàce si´ zarzà-
dzaniem dziedzictwem kulturo-
wym oraz organizacje turystycz-
ne powinny nawiàzywaç ze sobà 
i rozwijaç wspó∏prac´ w celu 
dzielenia si´ odpowiedzialnoÊcià 
i rozwijania kompetentnego part-
nerstwa.

„DZIEDZICTWO KULTUROWE I TURYSTYKA: 
POTENCJA¸, ODDZIA¸YWANIE, PARTNERSTWO I ZARZÑDZANIE”

3. Forum Dziedzictwa Kulturowego Regionu Morza Ba∏tyckiego
Wilno, 26-28 wrzeÊnia 2007 r.
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W zaleceniach pokonferencyj-
nych uczestnicy forum uzgodni-
li, ˝e: wszystkie paƒstwa w regio-
nie Morza Ba∏tyckiego powinny
zachowaç i utrwalaç swoje dzie-
dzictwo kulturowe oraz tworzyç
zrozumia∏à dokumentacj´, po-
winny zach´caç do wykorzysty-
wania tradycyjnych umiej´tnoÊci 
i materia∏ów w pracach konser-
watorskich, opuszczone i zanied-
bane zabytki powinny otrzymaç
nowe funkcje, uwzgl´dniajàce ich

wartoÊci kulturowe, instytucje
zarzàdzajàce turystykà kulturo-
wà oraz organizacje turystyczne
powinny wspieraç zainteresowa-
nie dzieci i m∏odzie˝y historià 
i dziedzictwem kulturowym, po-
winna zostaç nawiàzana wspó∏-
praca pomi´dzy organizacjami
zajmujàcymi si´ dziedzictwem
kulturowym i turystykà, natomiast
politycy wszystkich szczebli 
z paƒstw regionu Morza Ba∏tyc-
kiego powinni byç Êwiadomi klu-

czowej roli dobrze zachowanego 
i zró˝nicowanego dziedzictwa kul-
turowego dla turystyki i wszech-
stronnego rozwoju ca∏ego regionu. 

Wi´cej informacji na temat
programu i uczestników 3. Fo-
rum Dziedzictwa Kulturowego
Regionu Morza Ba∏tyckiego zna-
leêç mo˝na w serwisie: 
http://www.heritage.lt 

Paulina Florjanowicz, 
Bartosz WiÊniewski

The 3rd Baltic Sea Region
Cultural Heritage Forum on

dynamically developing cultural
tourism was held in Vilnius dur-
ing the last week in September
2007. The three-day long forum
discussed the socioeconomic
potential of tourism, presented
examples of its suitable exploita-
tion, and organised four work-
shops on the folllowing topics:

cultural tourism in historical
cities, the impact of cultural
tourism on the countryside and
local traditions, the administra-
tion of cultural heritage sites for
the needs of the development of
tourism, and the role of local, re-
gional and international partner-
ship in cultural tourism.

The outcome of the forum are
post-conference recommendations

intent on rendering the societies
and politicians of Baltic Sea Re-
gion states aware of the crucial
role of a well-preserved and dif-
ferentiated cultural heritage for
cultural tourism and the all-sid-
ed growth of the whole region.  

More information about the
Forum programme and partici-
pants on: http://www.heritage.lt 

“CULTURAL HERITAGE AND TOURISM: 
POTENTIALS, IMPACTS, PARTNERSHIP AND GOVERNANCE” 

The 3rd Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, Vilnius, 26-28 September 2007

W dniach 18-20 wrzeÊnia
2007 r. w Wieliczce odby-

∏a si´ 5. Mi´dzynarodowa Kon-
ferencja Interpolu na temat:
„Nielegalny obrót skradzionymi 
dobrami kultury w Europie Ârod-
kowej i Wschodniej”. W konfe-
rencji wzi´∏o udzia∏ 125. przed-
stawicieli z 21. krajów cz∏on-
kowskich, a tak˝e reprezentan-
ci UNESCO, Mi´dzynarodowej

Rady Muzeów (ICOM) oraz
Âwiatowej Organizacji Celnej. 
Wspó∏organizatorami konferencji
ze strony polskiej by∏o Minister-
stwo Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji wraz z Komendà G∏ów-
nà Policji oraz Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy spotkania dysku-
towali na temat nowych zjawisk
w obrocie skradzionymi dzie∏a-

mi sztuki, prawnych i praktycz-
nych aspektów wspó∏pracy mi´-
dzynarodowej w walce z rabun-
kiem i przemytem dóbr kultury,
komunikacji i instrumentów Êled-
czych wykorzystywanych przez
Interpol oraz sposobów sprosta-
nia nowym wyzwaniom, takim jak
coraz powszechniejsze wykorzy-
stywanie Internetu w celach
sprzeda˝y dzie∏ sztuki.

„NIELEGALNY OBRÓT SKRADZIONYMI DOBRAMI KULTURY 
W EUROPIE ÂRODKOWEJ I WSCHODNIEJ”
5. Mi´dzynarodowa Konferencja Interpolu

Wieliczka, 18-20 wrzeÊnia 2007 r.
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T he 5th International Con-
ference on the Illicit Traffic

in Cultural Property Stolen in
Central and Eastern Europe took

place from 18-20 September in
Wieliczka with 125 participants
from 21 member countries, as
well as representatives of the UN

Educational, Scientific and Cultur-
al Organization, the International
Council of Museums (ICOM) and
the World Customs Organization.

Polski resort kultury i dzie-
dzictwa narodowego na konfe-
rencji reprezentowa∏y Krajowy
OÊrodek Badaƒ i Dokumentacji
Zabytków oraz OÊrodek Ochrony
Zbiorów Publicznych. Mo˝liwo-
Êci wspó∏pracy KOBiDZ z policjà 
zaprezentowali delegatom jego
pracownicy – Paulina Florjano-
wicz i Marcin Sabaciƒski.

Uczestnicy konferencji wez-
wali paƒstwa cz∏onkowskie do na-
wiàzania ÊciÊlejszej wspó∏pracy na
szczeblu krajowym i mi´dzy-
narodowym w celu ochrony naro-
dowych dóbr kultury. Du˝à cz´Êç
dyskusji poÊwi´cono problemowi
szlaków przemytu zabytków, pod-
kreÊlajàc, ˝e od 2005 r. s∏u˝by
celne obserwujà wzmo˝ony ruch
w tym zakresie, a obok tradycyj-
nego ju˝ szlaku wschód-zachód

pojawi∏ si´ kierunek odwrotny.
Delegaci przyj´li zalecenie

wdro˝enia Dzia∏aƒ Podstawo-
wych (Basic Actions), przygoto-
wanych przez Interpol, UNESCO
i ICOM, majàcych na celu okreÊ-
lenie liczby nielegalnych transa-
kcji sprzeda˝y dóbr kultury przez
Internet oraz przekazywanie In-
terpolowi informacji o kradzie-
˝ach dzie∏ sztuki, skradzionych
lub odzyskanych zabytkach oraz
o osobach i zorganizowanych
grupach zajmujàcych si´ ich nie-
legalnym wywozem i sprzeda˝à.

Paƒstwa cz∏onkowskie przy-
zna∏y równie˝, ˝e nale˝y u∏atwiç
dost´p do bazy danych Interpolu
wszystkim agencjom i instytu-
cjom zajmujàcym si´ kradzie˝a-
mi zabytków i zwiàzanymi z tym
dzia∏aniami prawnymi.

Efektem obrad sà nast´pujàce
zalecenia: przyj´cie odpowiednie-
go ustawodawstwa dotyczàcego
ochrony narodowych dóbr kultu-
ry, majàcego na celu zwalczanie
przest´pczoÊci w tym obszarze 
i dostosowanie do potrzeb danego
kraju; dostarczenie UNESCO do-
kumentacji ustawodawczej zwià-
zanej z narodowym dziedzictwem
kulturowym w celu w∏àczenia do
bazy danych UNESCO; ustano-
wienie bliskiej i trwa∏ej wspó∏pra-
cy na szczeblu krajowym po-
mi´dzy wszystkimi instytucjami 
i agencjami dzia∏ajàcymi w sferze
ochrony zabytków; ulepszenie
systemu ochrony i zabezpieczeƒ
w muzeach, zbiorach publicznych,
obiektach religijnych i na stano-
wiskach archeologicznych. Zaleca
si´ tworzenie inwentarzy dzie∏
sztuki ∏àcznie z ich zdj´ciami; re-
gularne monitorowanie ofert po-
jawiajàcych si´ na rynku sztuki 
i na aukcjach internetowych; prze-
kazywanie Interpolowi informacji
o kradzie˝ach dzie∏ sztuki, skra-
dzionych lub odzyskanych zabyt-
kach oraz o osobach i zorganizo-
wanych grupach zajmujàcych si´
ich nielegalnym wywozem i sprze-
da˝à; powo∏anie zespo∏ów do-
chodzeniowo-Êledczych do walki 
z przest´pczoÊcià przeciwko do-
brom kultury, a tak˝e zach´canie
s∏u˝b pocztowych do wzmo˝onej
kontroli przesy∏ek, co do których
istnieje podejrzenie, ˝e mogà 
zawieraç nielegalnie pozyskane
zabytki.

Paulina Florjanowicz, 
Bartosz WiÊniewski 

THE 5th INTERNATIONAL INTERPOL CONFERENCE ON THE ILLICIT TRAFFIC 
IN CULTURAL PROPERTY STOLEN IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE  

Wieliczka, 18-20 September 2007

1. Wieliczka, 5. Mi´dzynarodowa Konferencja Interpolu. Wystàpienie przedstawiciela
KOBiDZ, Marcina Sabaciƒskiego. Fot. archiwum Policji.
1. Wieliczka, Fifth International Interpol Conference. Speech given by Marcin Sabaciƒski,
a representative of the National Heritage Board of Poland. Photo: Police archive.
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1. Pa∏ac w Podhorcach. Fot. T. ˚ebrowski.
1. Palace in Podhorce. Photo: T. ˚ebrowski.

pracy w zakresie ochrony i doku-
mentacji zabytków. 10 paêdzier-
nika 2007 r. dr in˝. arch. Marcin
Gawlicki, dyrektor KOBiDZ, oraz
Petro Olijnik, dyrektor Lwow-
skiej Obwodowej Administracji
Paƒstwowej, podpisali aneks pre-
cyzujàcy wzajemne zobowiàzania
z 2004 r. W dokumencie tym

Dzia∏alnoÊcià Krajowego OÊrod-
ka Badaƒ i Dokumentacji

Zabytków w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego obj´te
sà nie tylko zabytki znajdujàce
si´ w granicach Polski, ale tak˝e
po∏o˝one na terenie Ukrainy.
Prowadzone przez OÊrodek ba-
dania i dokumentacja najcenniej-
szych obiektów, stanowiàcych
wspólnà spuÊcizn´ obu krajów,
odbywajà si´ na mocy polsko-
ukraiƒskich porozumieƒ. Od kil-
ku lat KOBiDZ wspó∏pracuje 
z Wydzia∏em Ochrony Dziedzic-
twa Kulturowego Lwowskiej Ad-
ministracji Paƒstwowej, Paƒstwo-
wà S∏u˝bà Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego Ukrainy, Politech-
nikà Lwowskà, Lwowskà Galerià
Sztuki, Paƒstwowym Historyczno-
Architektonicznym Rezerwatem
Miasta ˚ó∏kwi. W ramach tej
wspó∏pracy, w 2004 r. odby∏ si´
pierwszy etap badaƒ za∏o˝enia
pa∏acowo-parkowego w Podhor-
cach oraz zorganizowano objaz-
dowà wystaw´ dokumentujàcà
efekty prac polsko-ukraiƒskiej
ekspedycji.

Kierunek wspólnych dzia∏aƒ
na najbli˝sze lata zosta∏ okreÊlo-
ny podczas pobytu we Lwowie dy-
rekcji KOBiDZ i rozmów z przed-
stawicielami ww. ukraiƒskich in-
stytucji. Zatwierdzone ustalenia
znalaz∏y si´ w aneksie do umowy
z dnia 3 marca 2004 r., traktu-
jàcej o polsko-ukraiƒskiej wspó∏-

WSPÓ¸PRACA KRAJOWEGO OÂRODKA BADA¡
I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW Z UKRAINÑ

The Polish co organisers of
the conference included the
Ministry of Internal Affairs and
Administration, the Police Chief
Headquarters, and the Ministry of
Culture and National Heritage.

The Polish side was repre-
sented by the National Heritage
Board of Poland and the Centre
for the Protection of Public Col-
lections. The possibilities of the
Board’s cooperation with the po-
lice were presented by the Board’s

employees Paulina Florjanowicz
and Marcin Sabaciƒski. 

Among the recommendations
passed, the conference partici-
pants were urged to establish
closer domestic and international
cooperation aimed at the protec-
tion of national cultural property.
They agreed to implement the
Basic Actions drawn up by
Interpol, UNESCO and the Inter-
national Council of Museums 
to determine the illicit sale of 

cultural objects over the Internet,
and to communicate to Interpol
information about cultural pro-
perty thefts, stolen or recovered
objects, and details on the indi-
viduals and networks involved
in illicit trafficking.

Member countries were also
recommended to extend access
to Interpol’s database of stolen
works of art to all law enforce-
ment agencies investigating cul-
tural property crimes.
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ustalono zadania priorytetowe.
Nacisk po∏o˝ono na opracowanie
wytycznych do rewaloryzacji par-
ków w ˚ó∏kwi i Podhorcach, rea-
lizacj´ programów: „Rezydencje
Jana III Sobieskiego w Polsce 
i na Ukrainie”, „Zamki i pa∏ace
Obwodu Lwowskiego”, „Drew-
niana architektura sakralna”.
Przewidziano tak˝e organizowa-
nie wspólnych konferencji tema-
tycznych. 

Równolegle z pobytem na
Ukrainie dyrekcji KOBiDZ, w
dniach 1-12 paêdziernika 2007 r.
kilkuosobowa grupa pracowni-
ków OÊrodka (architekci krajo-
brazu, historyk sztuki, architekt 
i archeolog) sporzàdza∏a aktualnà
inwentaryzacj´ oraz dokumenta-
cj´ zamku i parku w ˚ó∏kwi, kon-
tynuowa∏a rozpocz´te w 2004 r.
prace w Podhorcach, fotografo-
wa∏a wybrane zamki obwodu
lwowskiego oraz przeprowadza∏a
kwerend´ we lwowskich archi-
wach dotyczàcà wspomnianych
powy˝ej obiektów. 

W ramach planowanych za-
daƒ dokumentacyjnych specjaliÊ-
ci KOBiDZ wykonali fotograme-
tryczny i fotograficzny zapis ele-
wacji zamku w ˚ó∏kwi, pa∏acu 

w Podhorcach, zamków w Po-
morzanach, Olesku, Z∏oczowie,
twierdzy w Brodach. Archiwum 
KOBiDZ wzbogaci∏o si´ tak˝e 
o zdj´cia zabytków Lwowa,
˚ó∏kwi oraz okolicznych klaszto-
rów i cerkwi, a tak˝e za∏o˝eƒ
parkowych. 

Architekci krajobrazu wyko-
nali szczegó∏owà inwentaryzacj´
dendrologicznà dla rozleg∏ego
parku w ˚ó∏kwi, a na terenie

Podhorców wyznaczyli drzewa 
i grupy samosiewu do wycinki 
ze wzgl´dów zdrowotnych i kom-
pozycyjnych. 

Wst´pna kwerenda archiwal-
na obj´∏a zasoby: Centralnego
Historycznego Archiwum Paƒ-
stwowego Ukrainy we Lwowie,
Lwowskiej Biblioteki Naukowej
im. Stefanyka, archiwum Instytu-
tu „Ukrzachidprojektrestawra-
cija”. W jej trakcie m.in. wybra-
no, a nast´pnie sfotografowano
XIX-wieczne plany katastralne
˚ó∏kwi i Podhorców. 

Wytypowane do wspólnych
polsko-ukraiƒskich dzia∏aƒ obiek-
ty majà szczególne znaczenie dla
kultury obu narodów. Z historià
˚ó∏kwi wià˝à si´ rody ˚ó∏kiew-
skich i Sobieskich. W tym mias-
teczku prawdopodobnie urodzi∏ si´
Bohdan Chmielnicki. Podhorce
natomiast zamieszkiwa∏y s∏ynne
rodziny hetmaƒskie, ksià˝´ce 
i królewskie: Koniecpolscy, So-
biescy, Rzewuscy, Sanguszkowie.
Dzisiejszy stan zachowania tych
rezydencji wymaga pilnej inter-
wencji konserwatorskiej oraz ba-
daƒ architektonicznych i archiwal-
nych. Zarówno zamkiem w ˚ó∏kwi,

2. Podpisanie umowy we Lwowie 10 paêdziernika 2007 r. Fot. A. Hanaka
2. Signing the convention in Lviv, 20 October 2007. Photo: A. Hanaka

3. Dokumentacja fotograficzna zamku w ˚ó∏kwi. Fot. K. Czajkowski.
3. Photographic documentation of the castle in Zólkiew. Photo: K. Czajkowski.
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jak i pa∏acem w Podhorcach,
gospodarujà obecnie instytucje
kulturalne, odpowiednio: Paƒstwo-
wy historyczno-architektoniczny
rezerwat miasta ˚ó∏kwi oraz
Lwowska Galeria Sztuki, które,
swego czasu, przej´∏y zdewasto-
wane obiekty, a obecnie, na zasa-
dzie wspó∏pracy z KOBiDZ, udo-
st´pni∏y je do badaƒ. W budyn-
kach tych prowadzone sà powol-
ne prace remontowo-budowlane,
a na terenie sàsiadujàcych z nimi
parków – przygotowania do re-
waloryzacji. Tragicznie natomiast
przedstawia si´ sytuacja zamku 
w Pomorzanach i twierdzy w Bro-
dach. Obiekty te sà zrujnowane, 
a proces dewastacji post´puje z ro-
ku na rok.

Wyniki przeprowadzonych
na Ukrainie prac, po podsumo-
waniu i opracowaniu, w myÊl 
ustaleƒ, zostanà przekazane stro-

4. Zamek w Olesku. Fot. T. ˚ebrowski.
4. Olesko Castle. Photo: T. ˚ebrowski.

For past several years the
National Heritage Board of

Poland has been studying and
documenting the most valuable
historical monuments in Ukraine,
part of the joint cultural heritage
of the two countries.

A successive convention has
been signed in Lviv on 10 Oc-
tober 2007, rendering precise
mutual obligations and defining
future joint ventures. On 1-12

October 2007 a group of the staff
of the National Heritage Board
paid a visit in Ukraine.

The planned documentation
involved a photogrammic record
of the elevation of the castle in
˚ó∏kiew and a photographic 
documentation of residences in
Podhorce, Pomorzany, Olesko,
Z∏oczow, and Brody. Other tasks
included a dendrological inven-
tory of the park in ˚ó∏kiew and

cultivation instructions concern-
ing the park in Podhorce.  The
Polish visitors also searched for
written and cartographic sources
in assorted Lviv archives.

The outcome of the stay 
will be made available to the
Ukrainian side and shall serve
the National Heritage Board for
further studies on the protection
of the joint cultural heritage of
Poland and Ukraine. 

THE COOPERATION 
OF THE NATIONAL HERITAGE BOARD OF POLAND AND UKRAINE

nie ukraiƒskiej, a pracownikom
KOBiDZ pos∏u˝à do dalszej pracy
nad zagadnieniem ochrony wspól-

nego dziedzictwa kulturowego
Polski i Ukrainy.

Anna Hanaka

WSPÓLNE DZIEDZICTWO NA POMORZU

Dnia 13 wrzeÊnia 2007 r. w sie-
dzibie Przedstawicielstwa Me-

klemburgii-Pomorza Przedniego
w Berlinie odby∏a si´ polsko-nie-
miecka debata na temat wspól-
nego dziedzictwa na Pomorzu.

Debata, w której uczestniczy∏o
ponad 100 osób i która reje-
strowana by∏a przez media obu
krajów. 

W debacie brali udzia∏ m.in.
cz∏onkowie samorzàdów, pra-

cownicy instytucji kultury, w∏aÊ-
ciciele i zarzàdzajàcy obiektami 
zabytkowymi oraz historycy, ar-
chitekci i s∏u˝by konserwatorskie.
W trakcie spotkania poruszono
tematy zwiàzane z zakresem 
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i charakterem wspó∏pracy trans-
granicznej w dziedzinie kultury,
ochrony dziedzictwa kulturowego
i turystyki. Skomentowano stan
coraz lepiej rozwijajàcej si´ na
tych polach wspó∏pracy, przywo-
∏ujàc zakoƒczone i planowane do
podj´cia projekty, inicjowane
przez obie strony. Oceniono pro-
mocj´ podejmowanych przedsi´-
wzi´ç oraz dost´pnoÊç wiedzy na
ich temat tak w Polsce, jak 
i za granicà. PodkreÊlono wp∏yw
podejmowanych dzia∏aƒ na zbli-
˝enie mi´dzy obu spo∏eczeƒstwa-
mi, poszerzanie i rozpowszech-
nianie wiedzy o istniejàcym dzie-
dzictwie kulturowym oraz uÊwia-
damianie sobie nie tylko wspólnej
przesz∏oÊci, ale tak˝e powiàzaƒ
historycznych mi´dzy znajdujà-
cymi si´ obecnie po dwóch stro-
nach granicy regionami – woje-
wództwem zachodniopomorskim
i Meklemburgià-Pomorzem Przed-
nim. Wskazano na mo˝liwoÊç

zwi´kszenia atrakcyjnoÊci tury-
stycznej poprzez upowszechnie-
nie informacji o istniejàcych na
naszych terenach zabytkach,
zwiàzanych m.in. z ksià˝´tami po-
morskimi oraz z innymi wa˝ny-
mi dla rozwoju regionu rodami. 

Debata na temat wspólnego
dziedzictwa na Pomorzu towarzy-
szy∏a przyj´tej z du˝ym zaintere-
sowaniem wystawie „Zamki i re-
zydencje na Pomorzu”, b´dàcej
jednym z efektów zakoƒczonego
w 2006 r. polsko-niemieckiego
projektu „Historia i teraêniej-
szoÊç zamków i rezydencji Pomo-
rza Zachodniego i Meklemburgii -
Pomorza Przedniego”. 

Celem tego projektu by∏o
wskazanie na wspólny historycz-
ny rozwój Pomorza Zachodniego 
i Meklemburgii - Pomorza Przed-
niego oraz na walory spuÊcizny
architektonicznej, stan jej zacho-
wania i na ró˝norakie dzia∏ania
na rzecz jej utrzymania. 

Na terenie Pomorza Zachod-
niego oraz na obszarze Meklem-
burgii-Pomorza Przedniego, nie-
gdysiejszych ziemiach Ksi´stwa
Pomorskiego, mo˝na znaleêç wie-
le obiektów, zachowanych lub
ruin, które Êwiadczà o bogatej
przesz∏oÊci tych ziem oraz sà do-
wodem ÊwietnoÊci czasów mi-
nionych. Burzliwa historia tego
obszaru, pe∏na wojen oraz rozkwi-
tów i upadków gospodarczych,
pozostawi∏a po sobie liczne Êlady
w postaci materialnej spuÊcizny
budowlanej i architektonicznej.
Wiele z owych pamiàtek przesz-
∏oÊci zwiàzanych jest z rodem
ksià˝àt pomorskich. To ich sie-
dziby i ustanowione przez nich
fundacje. Projekt koncentrowa∏ si´
na zamkach, rezydencjach pa∏a-
cowych i dworach, które prezen-
tujà interesujàce za∏o˝enia prze-
strzenne oraz architektoniczne 
i stanowià niewàtpliwe dziedzic-
two Pomorza, znaczàce w krajo-
brazie kulturowym. 

Wynikiem projektu by∏y: dwu-
dniowa polsko-niemiecka konfe-
rencja naukowa, materia∏y po-
konferencyjne, wystawa i album. 

Wystawa przedstawia∏a naj-
bardziej reprezentatywne polskie
i niemieckie obiekty. WÊród eks-
ponatów znalaz∏y si´ dokumenty
archiwalne (Êwiadectwa nadania
dóbr, rysunki drzew genealogicz-
nych, pami´tniki, listy), zdj´cia,
materia∏y kartograficzne, zabyt-
kowe elementy wystroju wn´trz,
wielobarwne plansze wraz z opi-
sami historii rodów, dokumenta-
cje fotograficzne stanu aktualne-
go oraz (co zosta∏o odebrane ja-
ko wyjàtkowa atrakcja wystawy)
profesjonalnie wykonane makie-
ty architektoniczne 10. polskich 
i 2. niemieckich obiektów w skali
1:100. Makiety budowli znajdu-
jàcych si´ na terytorium Polski
powsta∏y w oparciu o dokumen-
tacje inwentaryzacyjne opracowa-
ne w PP Pracownie Konserwacji

1. Wystawa „Zamki i rezydencje na Pomorzu” w siedzibie Przedstawicielstwa Meklem-
burgii - Pomorza Przedniego w Berlinie, wrzesieƒ 2007 r. Fot. archiwum ROBiDZ 
w Szczecinie.
1. Exhibition “Castles and residence in Pomerania” held in the seat of the Represen-
tation of Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western Pomerania) in Berlin,
September 2007. Photo: ROBiDZ archive in Szczecin.
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Zabytków Oddzia∏ Szczecin.
Wystawa prezentowana by∏a
w gotyckich wn´trzach Zamku
Ksià˝àt Pomorskich w Szczeci-
nie od 29 czerwca do poczàtku
wrzeÊnia 2006 r. Przed otwar-
ciem w Berlinie w dniu 13 wrzeÊ-
nia 2007 r., wystawa pokazana

zosta∏a w Granitz. Planowane sà
do po∏owy 2008 r. kolejne ekspo-
zycje  –  w Rostoku i w Schwerinie.

W dniu otwarcia wystawy 
w Zamku Ksià˝àt Pomorskich, 
w Sali Anny Jagiellonki rozpo-
cz´∏a si´ konferencja naukowa, 
w której wzi´li udzia∏ polscy 

i niemieccy historycy, historycy 
sztuki, architekci, konserwatorzy 
i archiwiÊci. Zaprezentowano 10
polskich, 13 niemieckich i 3 pol-
sko-niemieckie referaty. Program
obejmowa∏ cztery bloki tematycz-
ne, zatytu∏owane odpowiednio:
„Miejsca pami´ci”, „Konteksty dy-
nastyczne, spo∏eczne i ekonomicz-
ne”, „Architektura i jej kontekst
krajobrazowy” oraz „Planowanie
przestrzenne a dziedzictwo kultu-
rowe”. Wszystkie referaty opubli-
kowane zosta∏y w materia∏ach po-
konferencyjnych (Polsko-niemiec-
ka konferencja. Zamki i rezy-
dencje na Pomorzu, Szczecin, 29-
30 czerwca 2006, Szczecin 2007).

Dnia 11 wrzeÊnia 2007 r. 
w Zamku Ksià˝àt Pomorskich 
w Szczecinie mia∏o miejsce spot-
kanie dotyczàce kontynuacji pro-
jektu „Historia i teraêniejszoÊç
zamków i rezydencji Pomorza Za-
chodniego i Meklemburgii-Po-
morza Przedniego”, w ramach
programów europejskich w okre-
sie 2007-2013, co Êwiadczy o nie-
wàtpliwym sukcesie inicjatywy
podj´tej w roku 2005.

Eugeniusz Kus,
Beata Makowska

2. Wystawa „Zamki i rezydencje na Pomorzu” w siedzibie Przedstawicielstwa Meklem-
burgii - Pomorza Przedniego w Berlinie, wrzesieƒ 2007 r. Fot. archiwum ROBiDZ 
w Szczecinie.
2. Exhibition “Castles and residence in Pomerania” held in the seat of the Represen-
tation of Mecklenburg-Vorpommern (Mecklenburg-Western Pomerania) in Berlin,
September 2007. Photo: ROBiDZ archive in Szczecin.

JOINT HERITAGE IN POMERANIA

A Polish-German debate on
joint heritage in Pomerania

was held on 13 September 2007
at the seat of the Representation
of Mecklenburg-Western Pome-
rania (Vorpommern) in Berlin.
Representatives of Polish and
German self-governments, cul-
tural institutions, owners and ad-
ministrators of historical monu-
ments, and conservation services
attended the meeting. The par-
ticipants talked about transbor-
der cooperation relating to cul-

ture, the protection of cultural
heritage, and tourism. They also
assessed the promotion of the un-
dertaken ventures and the avail-
ability of pertinent information.
Finally, the speakers stressed the
possibility of enhancing tourism
attractiveness by disseminating
information about the historical
monuments located in the titular
region.

The debate accompanied 
the opening of an exhibition 
on “Castles and residences in

Pomerania” which was one of the
outcomes of a Polish-German
project on “The past and present
of castles and residences in
Western Pomerania and Mecklen-
burg-Vorpommern”, 

On 11 September 2007 a meet-
ing on continuing the project as
part of the European program-
mes for 2007-2013 was held
at the Castle of the Dukes of
Pomerania in Szczecin, testifying
to the indubitable success of the
initiative from 2005.
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Zajàc z warszawskiego Wydzia∏u
Konserwacji i Restauracji Dzie∏
Sztuki ASP.

Wywo∏anie tego tematu w Pol-
sce jest wa˝nym krokiem w roz-
woju dzia∏alnoÊci edukacyjnej
GCI, w ramach której latem
2008 r. rozpocznie si´ program
„Konserwacja fotografii dla
paƒstw z Europy centralnej, po-
∏udniowej i wschodniej”. 

Âwiat fotografii doÊwiadcza∏ 
w ostatnich latach rewolucyj-
nych zmian, których wszyscy do-
Êwiadczamy tak˝e na innych po-
lach. Znalaz∏o to odbicie w s∏ow-
nictwie, które warto rozszyfro-
waç. Amerykanie mawiajà: BD –
Before Digital, czyli „przed erà
cyfrowà”, oraz AD – After Digital,
czyli „po erze cyfrowej”. Zmiany
te sà tak dalekosi´˝ne w ca∏ej
cywilizacji i komunikacji mi´dzy-
ludzkiej, ˝e mo˝emy porównaç je
do prze∏omu, jaki spowodowa∏o
wynalezienie czcionki drukar-
skiej przez Gutenberga w 1455 r. 

Konfrontacja z problemami
zachowania mediów cyfrowych
rodzi powa˝ne zagadnienia kon-
serwatorskie, które rozpatry-
wane sà od poczàtku lat 90.
ubieg∏ego stulecia w kontekÊcie
zachowania sztuki wspó∏czesnej.
Niezale˝nym zagadnieniem jest
badanie i zachowanie obiektów
wykonanych w tradycyjnych
technologiach fotograficznych.
180 lat istnienia fotografii przy-
nios∏o dorobek wielki i nie do 
zaprzepaszczenia. W muzeach, 
archiwach i tak˝e w naszych pry-
watnych kolekcjach pozostajà
miliony fotografii wykonanych 
w tradycyjnych technologiach,
które wymagajà uwagi zarówno
ze strony konserwatorów foto-
grafii, jak i naukowców. Celem
ich dzia∏aƒ b´dzie zabezpieczenie
fotografii zabytkowych dla przysz-
∏ych pokoleƒ, mi∏oÊników sztuki 
i fotografii, a tak˝e dla history-
ków, którzy próbujà zrekonstru-
owaç i zrozumieç obraz fotogra-
ficzny z XIX i XX w., zachowa-
ny na nietrwa∏ych materia∏ach.
Dr Dusan Stulik z Getty Con-
servation Institute podzieli∏ si´ 
z uczestnikami konferencji 
najbardziej spektakularnymi
odkryciami. Mówi∏ o ma∏o zna-
nych obszarach dziedzictwa, ta-
kich jak dagerotypia i jedenaÊcie
lat starsza, zagadkowa „hillo-
typia”, której przyk∏adem jest
unikatowa kolorowa fotografia
Levi Hilla z 1851 r. badana przez
naukowców.

Rozwój strategii konserwa-
torskich s∏u˝àcych d∏ugofalowej
ochronie Êwiatowego dziedzic-
twa fotografii nie by∏by mo˝liwy
bez zrozumienia sk∏adu chemicz-
nego i wewn´trznej struktury ka˝-
dej fotografii przeznaczonej do 

K onferencja na ten temat,
zorganizowana przez Getty

Conservation Institute we wspó∏-
pracy z Wydzia∏em Konserwacji 
i Restauracji Dzie∏ Sztuki ASP 
w Warszawie, odby∏a si´ 4 paê-
dziernika 2007 r. w Oran˝erii
Pa∏acu w Wilanowie.

Jej g∏ównym punktem by∏a
prezentacja, przygotowana przez
prof. dr. Dusana Stulika z GCI.
Dotyczy∏a ona zagadnieƒ zwià-
zanych z zachowaniem fotografii
jako integralnej cz´Êci dziedzic-
twa kultury i rozwojem strategii
ochrony kolekcji fotograficz-
nych w centralnej, po∏udniowej 
i wschodniej Europie.

Celem spotkania by∏o zapo-
czàtkowanie mi´dzynarodowej
wspó∏pracy w dziedzinie tworze-
nia programów kszta∏cenia teore-
tycznego i praktycznego, które po-
mogà zabezpieczyç bogate dzie-
dzictwo fotografii europejskiej.
Koordynacjà polskiej cz´Êci
programu ma zajàç si´ Izabela

„OCHRONA ÂWIATOWEGO DZIEDZICTWA FOTOGRAFII.
WYZWANIE DLA XXI WIEKU” 

Konferencja, Warszawa, 4 paêdziernika 2007 r.

1. Wyk∏ad prof. dr. Dusana Stulika z Getty Conservation Institute. Fot. P. Zambrzycki.
1. The lecture of prof. dr Dusan Stulik from Getty Conservation Institute. Photo: 
P. Zambrzycki.
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2. Prof. dr. Dusan Stulik podczas przeprowadzania Rtg analizy fluorescencyjnej (XRF)
fotografii pallodiotypowej Ed. Westona, w ramach wspó∏pracy mi´dzy GCI oraz
Smithsonian Institute w zakresie badaƒ nad fotografià i procesami fotograficznymi 
w projekcie „Era chemicznej fotografii”. Fot. A. Kaplan.
2. Prof. dr Dusan Stulik performing the X-ray fluorescent analysis (XRF) of
Ed.Weston’s palladiotype photographs during GCI -Smithsonian collaborative project
focused on an analytical investigation of photographs and photographic processes of
the „Chemical Photography Era”. Photo: A. Kaplan.

zabezpieczenia i przechowywania.
Prace prowadzone przez nau-
kowców z GCI w Los Angeles 
nad najwa˝niejszymi obiektami,
w tym m.in. pierwszà fotografià
wykonanà w 1826 r., wspo-
mnianà powy˝ej tajemniczà foto-
grafià w technice „hillotypii” 
i pierwszymi fotografiami ko-
lorowymi, przyczyni∏y si´ do
rozwoju metod identyfikacji pro-
cesów fotograficznych, których
rozpoznano ponad 150, a które
na przestrzeni trwajàcej 181 lat
„ery chemicznej fotografii”, zo-
sta∏y wynalezione, wprowadzo-
ne do u˝ytku, a potem w wielu
przypadkach zapomniane.

Zrozumienie potrzeby d∏ugo-
terminowej ochrony Êwiatowego
dziedzictwa fotografii jest powo-
dem, dla którego GCI ma zamiar
rozwinàç mi´dzynarodowà wspó∏-
prac´ oraz zrealizowaç projekt
naukowy, majàcy na celu rozwój
i wspieranie konserwacji foto-
grafii w centralnej, po∏udniowej 
i wschodniej Europie. Kolejnym
etapem naukowego przedsi´wzi´-
cia by∏a konferencja, która od-
by∏a si´ 7-8 listopada 2007 r. 

w Bratys∏awie. Podczas tego
spotkania swoje wyk∏ady o his-
torii fotografii i problemach jej
konserwacji, spostrze˝enia i do-
Êwiadczenia zaprezentowali przed-
stawiciele krajów-uczestników

projektu. Materia∏y z realizacji
ca∏ego projektu, jak i konfe-
rencji uka˝à si´ drukiem w Getty
Center po zakoƒczeniu cyklu ba-
dawczego.

Iwona Szmelter

C onference related to these 
issues was held on 4th of

October 2007 by Getty Conser-
vation Institute in cooperation
with Faculty of Conservation and
Restoration of Works of Art con-
nected with Academy of Fine Arts
in Warsaw. The place of con-
ference was in Wilanow Palace.
During the meeting of more than
200 people was a lecture of
prof.dr Dusan Stulik from GCI
and the discussion. The goal of
conference was the inauguration
of international cooperation in
this field and establishing of

training program in central, south
and eastern Europe in theory and
practice. Coordination of Polish
part of this project will make
Izabela Zajàc from Warsaw’s 
Faculty.

Working with the most 
important photographs of the
“chemical photography era”
such as the world’s First Photo-
graph from 1826, the mysterious
Hillotype photographs from the
1850’s which represented the
first attempt to create photo-
graphs in colors, and studying
the most beautiful photographs

in some of the world’s most im-
portant photographic collections,
scientists of the Getty Conserva-
tion Institute in Los Angels are
developing a scientifically based
methodology for identification of
more then 150 different photo-
graphic processes and process
variants that were invented, intro-
duced and often abandoned dur-
ing now 181 year old “chemical
photography era”. The overall pro-
ject strategy and its many innova-
tive aspects was also introduced.

Transl. by 
Iwona Szmelter, Dusan Stulik

“PRESERVATION OF THE WORLD’S PHOTOGRAPH HERITAGE:
CHALLENGES FOR THE 21st CENTURY” 
Conference, Warsaw, 4th of October 2007
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Od 1998 r. w ¸odzi, z ini-
cjatywy ¸ódzkiego Oddzia-

∏u Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, organizowane sà cykle
spotkaƒ naukowych, zatytu∏o-
wane „Sztuka w ¸odzi”, poÊwi´-
cone dorobkowi kulturowemu
tego miasta. Dla historyków sztu-
ki i osób o pokrewnych zawo-
dach spotkania te sà okazjà do
zaprezentowania najnowszych
wyników badaƒ naukowych.

W dniach 8-9 listopada
2007 r. odby∏a si´ piàta sesja 
z tego cyklu, noszàca tytu∏ 
„W fabryce, salonie, teatrze i ka-
wiarni – ∏ódzkie wn´trza XIX 
i XX wieku”. „Celem sesji by∏o
przywrócenie pami´ci o miej-
scach, które by∏y wa˝ne dla
∏ódzkiej spo∏ecznoÊci, o przed-
miotach, które je wype∏nia∏y, 
o ludziach, którzy je tworzyli,

ale tak˝e ukazanie nowych 
perspektyw, które rysujà si´ dzi-
siaj”1. Pierwszego dnia obrady
odbywa∏y si´ w Pa∏acu Bieder-
manna (siedziba Katedry Historii
Sztuki i Kulturoznawstwa Uni-
wersytetu ¸ódzkiego), drugiego
– w Pa∏acu Scheiblerów (siedzi-
ba Muzeum Kinematografii). 

W referatach, poza pre-
zentacjà ∏ódzkiej architektury
rezydencjonalnej z prze∏omu
wieków oraz przybli˝eniem wy-
ników najnowszych badaƒ doty-
czàcych jej twórców, poszukiwa-
no odpowiedzi na pytania doty-
czàce pochodzenia wyst´pujàcych
w tej architekturze form, sty-
lów, motywów ikonograficznych 
i dekoracyjnych. Zastanawiano
si´, czy przywiàzanie do stylów
historycznych i odnoszenie si´ 
do znanych pierwowzorów

nowo˝ytnych by∏o tylko prostym
naÊladownictwem znanych sche-
matów, czy raczej Êwiadomym
odnoszeniem si´ inwestorów 
do nobilitujàcych, uÊwi´conych
przesz∏oÊcià tradycji ikonogra-
ficznych. Niektóre wystàpienia
skupi∏y si´ wokó∏ zagadnieƒ
rzadko lub do tej pory wcale 
nie poruszanych. Przedstawiono
w nich m.in. wyniki kwerend 
w archiwach brytyjskich, rzuca-
jàce nowe Êwiat∏o na problemy
autorstwa i analizy rozwoju
form przestrzennych ∏ódzkich
fabryk. Pokazano najnowsze
projekty rewitalizacji niektórych
zabytkowych obiektów, zapre-
zentowano ma∏o popularne

„W FABRYCE, SALONIE, TEATRZE I KAWIARNI 
– ¸ÓDZKIE WN¢TRZA XIX I XX WIEKU”
Sesja naukowa, ¸ódê, 8-9 listopada 2007 r.

1. Pa∏ac Biedermanna, siedziba Katedry Historii Sztuki i Kulturoznawstwa Uniwer-
sytetu ¸ódzkiego, miejsce obrad w pierwszym dniu sesji. Wszystkie fot. M. Maksymiuk.
1. The Biedermann Palace, seat of the Chair of the History of Art and Culture Studies
at Lódz University, site of debates held during the first day of the session. All photos:
M. Maksymiuk.

2. Rekonstrukcja witra˝a z przedsta-
wieniem Flory w pa∏acu Biedermanna, 
aut. rekonstrukcji – Jan Dominikowski 
z WUOZ ¸ódê.
2. Reconstruction of a stained glass
depiction of Flora in the Biedermann
Palace, author of the reconstruction:
Jan Dominikowski from WUOZ ¸ódê.
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wÊród badaczy, a nale˝àce na
prze∏omie wieków do popular-
nych elementów wystroju czy wy-
posa˝enia wn´trz, serwety i kapy
pluszowe oraz szyby trawione, 
a tak˝e pierwszy raz w historii
spotkaƒ sesji naukowych w ¸o-
dzi wyÊwietlono film b´dàcy
wirtualnà rekonstrukcjà archeo-
logicznych i zabytkowych tka-
nin. Prezentacja ta da∏a uczest-
nikom mo˝liwoÊç zapoznania 
si´ z mo˝liwoÊciami nowator-
skich technik wykorzystywanych
wspó∏czeÊnie w dokumentacji
zabytków.

W Galerii Muzeum Kinema-
tografii, mieszczàcej si´ w pod-
ziemiach rezydencji Scheiblerów,
mo˝na by∏o obejrzeç towarzy-
szàcà sesji wystaw´ „¸ódzka ar-
chitektura w rysunkach Tadeusza
Mycka” – architekta, rysownika
i publicysty. 

Spotkanie kole˝eƒskie uczest-
ników sesji by∏o wspania∏ym do-
pe∏nieniem dwudniowych obrad

i kolejnà okazjà do omówienia
poruszanych zagadnieƒ. 

Ma∏gorzata Maksymiuk

3. Wirtualna rekonstrukcja wyglàdu tkaniny obiciowej w jednym z pomieszczeƒ domu
braci Steinerów, prezentacja dr Marii Cybulskiej.
3. Virtual reconstruction of the appearance of an upholstery fabric in one of the 
interiors of the Steiner Brothers house, presentation by Dr. Maria Cybulska.

Afifth session from a series of
scientific meetings organised

since 1998 upon the initiative of
the ¸ódê Branch of the Society of
Polish Historians of Art was held
on 8-9 November 2007 in ¸ódê.
The debates, entitled “In a Facto-
ry, a Salon, a Theatre and a Cafe
– ¸ódê Interiors in the Nine-
teenth and Twentieth Century”,
took place in the Biedermann
Palace and the Scheibler Palace.

The first day included a pre-
sentation of local residential
architecture from the turn of the
nineteenth century and the out-

come of the most recent research
concerning its authors; the parti-
cipants also sought an answer to
questions relating to the origin,
message and significance of forms,
styles, as well as iconographic
and decorative motifs popular in
this architecture. 

The next day was devoted to,
i. a. the results of a survey con-
ducted in British archives, cast-
ing new light on authorship and
analysing the development of
spatial forms of the local facto-
ries, which entailed a presenta-
tion of the newest projects of a re-

vitalisation of certain historical
buildings and a discussion of such
elements of interior design and
outfitting as plush and etched
window panes. A film virtually
reconstructing old fabrics show-
ed the potential of the contempo-
rary documentation of historical
monuments. 

An evening meeting featuring
the exhibition ”¸ódê Architecture
in Drawings by Tadeusz Mycek”
took place at the Museum of
Cinematography Gallery, locat-
ed in the cellars of the Scheibler 
residence.  

“IN A FACTORY, A SALON, A THEATRE AND A CAFE – ¸ÓDè INTERIORS 
IN THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURY” 

Scientific Session, ¸ódê, 8-9 November 2007

Przypisy

1. M. Wróblewska-Markiewicz, Wst´p,
(w:) W fabryce, salonie, teatrze i ka-
wiarni – ∏ódzkie wn´trza XIX i XX 

wieku. Materia∏y do sesji naukowej 
zorganizowanej przez ¸ódzki Oddzia∏
Stowarzyszenia Historyków Sztuki,

„Sztuka w ¸odzi”, t. 5, ¸ódê 2007, s. 5.
Dost´pne w formie elektronicznej (CD).
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„LUDZIE GOÂCI¡CA. W¢DROWCY, PIELGRZYMI, TU¸ACZE”
Podsumowanie konkursu plastycznego

Europejskich Dni Dziedzictwa 2007

Wdniach 26 i 27 listopada
oraz 4 grudnia 2007 r. od-

by∏y si´ obrady jury konkursu
plastycznego towarzyszàcego Eu-
ropejskim Dniom Dziedzictwa
2007, przebiegajàcym pod has-
∏em „Ludzie goÊciƒca. W´drow-
cy, pielgrzymi, tu∏acze”. Organi-
zatorami konkursu by∏y: Krajo-
wy OÊrodek Badaƒ i Dokumen-
tacji Zabytków oraz Centrum
Edukacji Obywatelskiej. W sk∏ad
jury weszli przedstawiciele tych
w∏aÊnie instytucji.

Celem konkursu, przeznaczo-
nego dla uczniów szkó∏ podsta-
wowych i gimnazjalnych, by∏a
nie tylko promocja idei Europej-
skich Dni Dziedzictwa, ale i za-
ch´cenie dzieci, wraz z ich nau-
czycielami, do aktywnego udzia-
∏u w odbywajàcych si´ w tym

czasie w ca∏ej Polsce imprezach
kulturalnych. Wa˝nym jego as-
pektem by∏o te˝ poszerzenie
wiedzy o dorobku kulturowym
regionu, z którego pochodzili
uczestnicy konkursu, oraz o jego
ochronie.

Na konkurs nades∏ano 2179
prac ze 151. szkó∏, w tym 1885
prac plastycznych, 284 prace fo-
tograficzne oraz 10 filmów. Jury
konkursu, po intensywnych ob-
radach, kierujàc si´ kryteriami
wymienionymi w regulaminie –
temat, indywidualny i twórczy
sposób wypowiedzi, oryginalnoÊç
Êrodków wyrazu – przyzna∏o
nagrody pracom, które szczegól-
nie wzrusza∏y i zachwyca∏y.

Wybór by∏ niezwykle trudny,
w∏aÊciwie wszystkie prace za-
s∏ugiwa∏y na nagrody. Ich barw-
noÊç, oryginalnoÊç oraz tak wi-
doczne zaanga˝owanie m∏odych
autorów bez reszty oczarowa∏y

jurorów. Dzieci – autorzy prac –
niezwykle trafnie, a jednoczeÊnie
cz´sto bardzo zaskakujàco po-
traktowa∏y trudny temat kon-
kursu. Zastosowa∏y tak˝e naj-
rozmaitsze techniki. Oprócz ry-
sunków i pasteli by∏y obrazy
malowane na szkle i na jedwa-
biu, naklejane na karton kulecz-
ki plasteliny i krepiny, kola˝e,
„witra˝e”, a tak˝e rzeêby i ma-
kiety przestrzenne.

Konkurs obejmowa∏ trzy ka-
tegorie tematyczne: kategoria I –
prace plastyczne wykonane 
w dowolnej technice w maksy-
malnym formacie A2, kategoria
II – zdj´cia czarno-bia∏e lub 
barwne, kategoria III – film.
Uczestnicy konkursu podzieleni
zostali na trzy grupy wiekowe:
grupa I – klasy 1-3 szko∏y pod-
stawowej, grupa II – klasy 4-6
szko∏y podstawowej, grupa III –
klasy 1-3 gimnazjum.
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Jury przyzna∏o nagrody in-
dywidualne, nagrodzi∏o ca∏e kla-
sy i dodatkowo wr´czy∏o jedno
wyró˝nienie. Ponadto wszystkie
klasy bioràce udzia∏ w konkursie
otrzyma∏y pamiàtkowe dyp-
lomy „Opiekuna Zabytków”.

Pe∏na lista laureatów oraz ga-
leria nagrodzonych prac dost´p-
ne sà na stronach:

www.kobidz.pl
www.ceo.org.pl 

W lutym 2008 r. wystaw´
prac konkursowych zaprezen-
towano na ogrodzeniu Parku
¸azienkowskiego w Warszawie.
Ponadto w przygotowaniu jest
katalog wybranych prac kon-
kursowych, który zostanie nie-
bawem wydany przez KOBiDZ.

Cieszymy si´, ˝e konkurs
spe∏ni∏ swoje zadanie, zwróci∏
uwag´ dzieci na zabytki, kultu-
r´, histori´ i tradycj´ miejsca, 

w którym ˝yjà. Dlatego te˝ pod
koniec roku szkolnego 2007/
2008 mamy zamiar og∏osiç no-
wy konkurs zwiàzany z tematem
EDD 2008 – „Korzenie tradycji.
Od ojcowizny do ojczyzny”. 

Dzi´kujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu i gratulujemy
laureatom, majàc nadziej´, ˝e dzie-
ci´ce zainteresowania przerodzà
si´ w prawdziwe, dojrza∏e pasje.

Weronika Borgosz

“PEOPLE OF THE ROAD. TRAVELLERS, PILGRIMS, WANDERERS”
Summary of the European Heritage Days 2007 Art Competition

The jury members of an art
competition accompanying

the European Heritage Days
2007 “People of the Road. Travel-
lers, pilgrims, wanderers”, met
on 26 and 27 November and 
4 December 2007. The competi-
tion, organised by the National
Heritage Board of Poland and
the Centre for Civic Education,
was addressed to primary and
secondary school (gimnazjum)
pupils. Its purpose was to en-
courage the children, and their
teachers, to take an active part in
the cultural events taking place in
Poland at the time, and to ex-
pand their knowledge about the
cultural accomplishments of the
region of the participants’ origin
as well as about its protection.  

The competing compositions
totalled 2179 from 151 schools.
The competition involved three
thematic categories: I – works
executed in a chosen technique
and on maximum size A2 sheet,
II – black-and-white or colour
photographs, III – a film. The
competitors were divided into
three age groups: I – primary
school forms 1-3, II – primary
school forms 4-6, III – secondary
school (gimnazjum) forms 1-3.

The jury presented prizes 
to individual contestants and
school forms, with an addition-
al distinction. All forms taking
part in the competition receiv-
ed commemorative “Protector 
of Historical Monuments”
diplomas.




