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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 


