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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 



22

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 


