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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.


