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GENEZA I DZIA¸ALNOÂå MI¢DZYUCZELNIANEGO INSTYTUTU
KONSERWACJI I RESTAURACJI DZIE¸ SZTUKI

Mi´dzyuczelniany Instytut 
Konserwacji i Restauracji

Dzie∏ Sztuki Akademii Sztuk
Pi´knych w Warszawie i Krako-
wie powsta∏ w grudniu 1999 r.
Idea integracji wokó∏ badaƒ i prac
konserwatorskich wielu pracowni-
ków polskich uczelni i absolwen-
tów w praktyce przynios∏a w krót-
kim okresie dzia∏alnoÊci wiele
priorytetowych realizacji konser-
watorskich i badawczych.

Ârodowiska uczelni artystycz-
nych kszta∏càcych konserwato-
rów na poziomie studiów wy˝-
szych sà ostatnimi placówkami
podleg∏ymi Ministerstwu Kultu-
ry, które realizujàcà cele dydak-
tyczne, naukowo-badawcze, reali-
zacyjne i opiniotwórcze. 

Pochopna likwidacja zaple-
cza badawczego Pracowni Kon-
serwacji Zabytków w latach 90.,
rozproszenie kadry laborantów,
pracowników naukowych sta∏y si ,́
niestety, faktem nie do odwróce-
nia. Uszczuplenie kadr dzia∏ajà-
cych w systemie wzajemnego
wspomagania pozostawi∏o uczel-
nie jako jedyne miejsca, w któ-
rych dokonuje si´ proces konty-
nuacji tradycji polskiej szko∏y kon-
serwacji. Polskie oÊrodki kszta∏-
cenia konserwatorów na pozio-
mie wy˝szych studiów tradycyj-
nie, od ponad pó∏wiecza rozwija-
jàce swà interdyscyplinarnà dzia-
∏alnoÊç, by∏y przez wiele lat feno-
menem w skali Êwiata. Sta∏y si´
przyk∏adem i wzorem dla powsta-
nia konserwatorskich studiów 
w wielu uczelniach Europy.

Obecnie nasze szkolnictwo ar-
tystyczne, dofinansowane w nie-
pe∏nym zakresie, jest zmuszone
do poszukiwania Êrodków finan-
sowych potrzebnych na realizacj´
programów nauczania, opartych 
o realizacje konserwatorskie na

dzie∏ach sztuki i zabytkach. Ta
dzia∏alnoÊç bez zysków, przyno-
szàca okreÊlony „produkt”, jest
wartoÊcià ma∏o docenianà. W tej
sytuacji jedynym mo˝liwym
dzia∏aniem pozwalajàcym unikaç
stopniowej degradacji jednostek
uczelnianych, jest realizacja prac
konserwatorskich oraz ró˝norod-
nych badaƒ po kosztach ich uzys-
ku. Nie zapewnia to pe∏nego
finansowania potrzeb w zakresie
rozwoju wspó∏czesnych technik
badawczych i zakupu niezb´dnej
aparatury do badaƒ. Zakupy, do-
konywane cz´Êciowo z grantów
czy innych Êrodków finansowych
wp∏ywajàcych z Ministerstwa Na-
uki i Informatyzacji, pozwalajà
na kontynuacj´ dzia∏alnoÊci, ale
nie na rozwój placówek nauko-
wo-dydaktycznych. Wspó∏czesny
lawinowy rozwój technik badaw-
czych, wyrafinowanej i bardzo
drogiej aparatury laboratoryjnej,
programy badawcze i wspó∏praca
mi´dzynarodowa pozostawa∏y –
ze wzgl´dów finansowych – do-
st´pne w ograniczonym zakresie.

Powo∏anie Mi´dzyuczelniane-
go Instytutu, integrujàcego dzia-
∏ania przedstawicieli oÊrodków
akademickich oraz jednostek ba-
dawczych, pozwala na zmian´ tej
sytuacji. Faktem jest wymierny
wk∏ad aparaturowy i finansowy,
generowany przez t´ cz´Êç Êrodo-
wiska uczelnianego, która dzia∏a
w ramach instytutu. W perspekty-
wie rozwój tych jednostek uza-
le˝niany jest od aktywnoÊci zawo-
dowej. Osiàgane przez instytut
efekty dzia∏aƒ stopniowo stajà si´
spo∏ecznie wa˝ne. Nast´puje utr-
walanie dobrego imienia polskiej
szko∏y konserwacji oraz rozwój
interdyscyplinarnej dziedziny
konserwacji i restauracji dzie∏
sztuki, jako dziedziny nauki 

i sztuki. Ten model post´powania
odbierany jest na zewnàtrz jako
dzia∏alnoÊç zmierzajàca do po-
hamowania niekonserwatorskich
dzia∏aƒ, szczególnie w konser-
wacji zabytków architektury.

Ochrona kulturowego dzie-
dzictwa nale˝y do konstytucyj-
nego obowiàzku spo∏eczeƒstwa 
i paƒstwa. Nasze dziedzictwo, 
z powodu wyjàtkowego po∏o˝e-
nia geograficznego kraju i jego
dziejów – szczególnie burzliwych
w ostatnich stuleciach, zosta∏o
powa˝nie uszczuplone i rozpro-
szone. WejÊcie Polski w struktury
europejskie, zmiany przepisów
prawa, generujà nowe problemy 

1. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu 
w Krakowie, stan fragmentu wystroju
rzeêbiarskiego po usuni´ciu nawarstwieƒ.

1.  The Sigismund Chapel on Wawel Hill
in Cracow – state of a fragment of 
sculpted outfitting after the removal of
stratification.
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i potrzeby zmian w zakresie och-
rony dziedzictwa kultury takie,
jak choçby zachowanie zabyt-
ków jako dowodów to˝samoÊci
narodowej, zabezpieczenia ich
przed kradzie˝ami, odzyskiwanie
utraconych dzie∏ z mi´dzynarodo-
wego rynku handlu dzie∏ami sztu-
ki w innej skali ni˝ dotychczas.

Zachowanie dziedzictwa na-
rodowego, wymaga podejmowa-
nia dzia∏aƒ zmierzajàcych do lep-
szego, nowoczesnego kszta∏cenia
zawodowego, dokszta∏cania kadr
konserwatorów i spo∏eczeƒstwa,
zintensyfikowania i pog∏´bienia
badaƒ konserwatorskich i badaƒ
uzupe∏niajàcych (np. archeologicz-
nych, architektonicznych) oraz prac
przy dzie∏ach sztuki i zabytkach. 

˚adna z trzech uczelni,
kszta∏càcych obecnie konserwa-
torów, nie jest w stanie samo-
dzielnie sprostaç potrzebom
paƒstwa w tej dziedzinie. T´ luk´
– poprzez swojà dzia∏alnoÊç –
przynajmniej cz´Êciowo stara si´
wype∏niaç Mi´dzyuczelniany In-
stytut Konserwacji i Restauracji
Dzie∏ Sztuki.

Minione cztery lata w realiza-
cji zadaƒ statutowych Instytutu
zaowocowa∏y wspó∏pracà z wielo-
ma jednostkami naukowo-badaw-
czymi w szerokim, interdyscypli-
narnym zakresie. To wspó∏dzia∏a-
nie stanowi potwierdzenie potrze-
by integracji na rzecz dzia∏ania
edukacyjnego i rozwoju wspó∏-
czesnej nauki i sztuki konserwacji.

Do najwa˝niejszych osiàg-
ni´ç instytutu nale˝y zaliczyç
prace zwiàzane z realizacjà trzy-
letniego mi´dzynarodowego gran-
tu Komitetu Badaƒ Naukowych,
dotyczàcego badaƒ i wdro˝enia
techniki laserowej w konserwacji
(Eureka E!2542). Z∏o˝ono nowe
aplikacje do zastosowaƒ tej tech-
niki w konserwacji sztuki wspó∏-
czesnej. Prace konserwatorskie 
z u˝yciem lasera wykonano m.in.
przy tak bezcennych obiektach,
jak rzeêby: Pantokratora (XII w.)
z Archikolegiaty w Tumie pod
¸´czycà, Êw. Vlacha (ok. 1450 r.)
z muzeum w Dubrowniku, Henry-
ka Lubomirskiego (1787 r.) autor-
stwa A. Canovy z muzeum w ¸aƒ-
cucie oraz renesansowy wystrój
wn´trza i portalu Kaplicy Zyg-
muntowskiej na Wawelu w Krako-
wie (ok. 800 m2). Zastosowanie
techniki laserowej pozwala na
bezpieczne usuwanie nawarst-
wieƒ z precyzjà dotychczas nie
mo˝liwà do osiàgni´cia w prakty-
ce konserwatorskiej. Prace w Ka-
plicy Zygmuntowskiej to pierw-
sza w Polsce i jedna z du˝ych
realizacji konserwatorskich z za-
stosowaniem laserów na Êwiecie.
Wa˝ny jest w tym przypadku fakt,
˝e po∏àczenie wysi∏ków w mi´dzy-
uczelnianym systemie wspó∏pra-
cy otwiera wcià˝ nowe zakresy
badaƒ, umo˝liwia racjonalne wy-
korzystanie aparatury i – co rów-
nie˝ istotne – anga˝uje w ochro-
n´ dziedzictwa kulturowego no-
wych pasjonatów, reprezentantów
wielu specjalnoÊci naukowych.

Instytut podejmuje si´ wyko-
nania zadaƒ o szczególnym zna-
czeniu dla kultury, o z∏o˝onej pro-
blematyce badawczej i konserwa-
torskiej, wymagajàcych pracy ludzi
o najwy˝szych kwalifikacjach.

Przyk∏adem sà takie realizacje,
jak: kompleksowa konserwacja
wystroju rzeêbiarskiego i portalu
Kaplicy Zygmuntowskiej na Wa-
welu, kompleksowa rebarokiza-
cja i konserwacja wystroju ele-
wacji Pa∏acu w Wilanowie oraz
muru oporowego pa∏acowych ta-
rasów. Takie prace konserwator-
skie, jakie wykonane zosta∏y przy
monumentalnym romaƒskim ma-
lowidle Êciennym w absydzie za-
chodniej Archikolegiaty w Tumie
pod ¸´czycà czy Bramie Górnej
w Olsztynie, majà z regu∏y inno-
wacyjny charakter. Wymagajà wy-
konania kompleksowych badaƒ,
m.in. stanu zachowania obiektu,
historycznych, architektonicznych,
geotechnicznych, inwentaryzacji
fotogrametrycznej, opracowania
projektów konserwatorskich i kon-
strukcyjnych oraz wielu czàstko-
wych, szczegó∏owych progra-
mów konserwacji. 

Dorobkiem instytutu sà rów-
nie˝: prace konserwatorskie przy
polichromii Êciennej oraz ele-
mentach konstrukcji architekto-
nicznej drewnianego koÊcio∏a p.w.
Êw. Archanio∏a w D´bnie (Pod-
halaƒskim), odkrycie i konser-
wacja romaƒskich reliktów malo-
wide∏ w koÊciele Êw. Andrzeja 
w Krakowie, konserwacja relik-
tów romaƒskiego koÊcio∏a w pod-
ziemiach kolegiaty w WiÊlicy, wy-
konanie projektu remontu i kon-
serwacji wiaduktu kolejowego
wraz z murami oporowymi przy
ul. Lubicz w Krakowie.

W trakcie opracowania sà
projekty badawcze, w ramach
mi´dzynarodowych grantów, roz-
szerzajàce aplikacje nowego typu
lasera erbowego do usuwania
werniksów oraz wdro˝enia lase-
rów neodymowych do usuwania
nawarstwieƒ z pod∏o˝y papiero-
wych i pergaminu, oraz tkanin
zabytkowych, a tak˝e nowego sy-
stemu znakowania unikatowych
dzie∏ sztuki i zabytków. 

Przygotowane sà projekty wy-
pe∏nienia powa˝nej luki w sy-
stemie ochrony zabytków, po-
przez tworzenie przy jednostkach
uczelnianych Krakowa, Torunia 

2. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu 
w Krakowie, stan zachowania medalionu
wykonanego z alabastru.

2. The Sigismund Chapel on Wawel Hill
in Cracow – state of preservation of an
alabaster medallion.
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Przypisy

1. Jednostki wspó∏pracujàce: Instytut Za-
bytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK
w Toruniu, Wojskowa Akademia Tech-
niczna, Biblioteka Narodowa w Warsza-
wie, Politechnika Warszawska, Paƒstwo-
wy Instytut Geologiczny w Warszawie,

Uniwersytet Jagielloƒski, Politechnika
Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza.
Adresy: Biuro, ul. Wybrze˝e KoÊciusz-
kowskie 47, 00-379 Warszawa, tel. (48-22)
625-12-51, fax 622-96-49; 
Dyrektor Instytutu prof. Andrzej Koss, 

e-mail: kossa@ asp.waw.pl; 
Delegatura w Krakowie, ul. Smoleƒska 9,
31-108 Kraków, tel./fax (48-12) 430-15-
95, zast´pca dyrektora: prof. Ireneusz
P∏uska.

nia zadaƒ o najwy˝szej skali
problemów. Wspó∏praca naukowa
i realizacje wykonywane sà przez
dyplomowanych, wyselekcjono-
wanych konserwatorów i kadry
ich kszta∏càce. Proponujemy no-
we standardy post´powania kon-
serwatorskiego gwarantujàce wy-
sokà jakoÊç wykonywanych prac.
Na wszelkie inicjatywy podmio-
tów paƒstwowych w dziedzinie
badaƒ i prac konserwacji-restau-
racji dzie∏ sztuki i zabytków,

3. Kaplica Zygmuntowska na Wawelu w Krakowie, stan po
wykonaniu prac konserwatorskich.

3. The Sigismund Chapel on Wawel Hill in Cracow – state
after conservation.

i Warszawy mobilnych labora-
toriów wspomagajàcych dzia∏anie
s∏u˝b konserwatorskich i w∏adz
samorzàdowych, oraz zaplecza do
usuwania skutków kl´sk ˝ywio∏o-
wych i innych zagro˝eƒ.

Zadania instytutu realizowa-
ne sà równie˝ poza granicami
kraju. Dotyczà one m.in. szkole-
nia ksi´˝y w zakresie ochrony 
zabytków w Baranowiczach na
Bia∏orusi, konserwacji kaplicy
grobowej i nagrobka ksi´cia 
Miko∏aja Radziwi∏∏a „Sierotki” 
w NieÊwie˝u, inwentaryzacji 
i konserwacji koÊcio∏a w MÊcis∏a-
wiu na Bia∏orusi. 

WÊród wielu tematów i dzia-
∏aƒ konserwatorskich realizowa-
nych przez instytut podkreÊlenia
wymagajà tak˝e prace, które 
z przyczyn niezale˝nych – mimo
zaanga˝owania ludzi i nak∏adów
finansowych – doraênie nie przy-
nios∏y oczekiwanych efektów.
Takim przyk∏adem by∏o pierwsze
zadanie Instytutu, czyli konser-
wacja malowide∏ Êciennych i na-
grobków Króla Leszczyƒskiego 
i jego ˝ony w koÊciele polskim 
w Nancy, podj´ta we wspó∏-
pracy z w∏adzami miasta. Brak
mo˝liwoÊci realizacji tego przed-
si´wzi´cia zosta∏ uÊwiadomiony
stronom dopiero po pe∏nym opra-
cowaniu dokumentów i negocja-
cjach cenowych. Przeszkodà oka-
za∏y si´ przepisy prawa obowià-
zujàce w Unii Europejskiej. Nie
usun´∏a jej nawet zgoda na reali-
zacj´ prac wydana przez premiera
Francji. Dopiero po dwóch latach
negocjacji podpisana zosta∏a przez
Mi´dzyuczelniany Instytut Kon-
serwacji i Restauracji Dzie∏ Sztu-
ki umowa o wspó∏organizowaniu
dwumiesi´cznych praktyk zawo-
dowych w koÊciele Notre Dame
de Bonsecoure w Nancy dla 
10 studentów z 3 polskich uczelni,

dotyczàce podj´cia czy rozsze-
rzenia wspó∏pracy, odpowiada-
my szybko i w sposób zobowià-
zujàcy. Strategi´ i prace reali-
zujemy we wspó∏pracy z Radà
Naukowà naszego instytutu, 
w sk∏ad której wchodzà wybitni
naukowcy i praktycy, przedstawi-
ciele uczelni wy˝szych kszta∏cà-
cych konserwatorów oraz innych
wspó∏pracujàcych z Mi´dzy-
uczelnianym Instytutem Konser-
wacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki1. 

kszta∏càcych kon-
serwatorów dzie∏
sztuki. Praktyki stu-
denckie finansowa-
ne przez francus-
kich partnerów uzy-
ska∏y tak˝e wspar-
cie Instytutu Mickie-
wicza. Praktyki uj´-
te sà w umowie na
2004 oraz 2005 r., 
a w przygotowywa-
niu znajduje si´
projekt wspó∏pracy
w dziedzinie prak-
tyk, które majà si´
odbywaç w Lune-
vill.

Ponadto zosta∏o
zrealizowanych bar-
dzo wiele innych za-
daƒ i prac. Ze wzgl´-
du na ich iloÊç i na
okreÊlonà obj´toÊç
komunikatu nie jest
mo˝liwe opubliko-
wanie pe∏nej listy.
W opracowywaniu
sà nowe programy
dzia∏aƒ instytutu.
Zaplanowano rów-
nie˝ bardzo z∏o˝one
prace w szeregu
obiektach.

Instytut oferuje
wspó∏prac´ w za-
kresie rozwiàzywa-
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UTRACONE DZIEDZICTWO KULTURY

Arash liquidation of the re-
search basis for the Ateliers

for the Conservation of Historical
Monuments during the 1990s as
well as the ensuing dispersal of
the laboratory and scientific staff
became the reason why the only
centres which continue the tradi-
tion of the Polish conservation
school are institutions of higher
learning. Unfortunately, the latter
still deal with assorted financial,
technical and organisational pro-
blems. None of the schools of
higher learning which train con-
servators is capable of tackling
these problems independently. 

The establishment in December

1999 of the Interacademic
Institute of the Conservation and
Restoration of Works of Art at the
Academies of Fine Arts in Warsaw
and Cracow, which integrates the
work conducted by representa-
tives of academic centres and re-
search units, made it possible to
change the prevailing situation.
The past four years devoted to the
realisation of the statutory tasks
of the Institute yielded broad in-
terdisciplinary co-operation with
numerous scientific-research units.
This co-operation confirms the
need for integration for the sake
of educational ventures and the
development of the contemporary

science and art of conservation.
The Institute, which also works
abroad, undertakes tasks of par-
ticular importance for culture, in-
volving extremely complex re-
search and conservation prob-
lems, and calling for the employ-
ment of the best qualified person-
nel. Furthermore, it proposes new
standards of conservation and
guarantees high quality. The strate-
gy of its activity is defined to-
gether with the Institute’s Scien-
tific Board, composed of outstand-
ing scientists and practitioners,
representatives of academies both
training conservators and col-
laborating with the Institute.

WGalerii Morawskiej w Brnie,
w drugim co do wielkoÊci

muzeum w Czechach, odby∏a si´
w listopadzie 2003 r. mi´dzynaro-
dowa konferencja na temat: Lost
heritage of cultural assets (Utra-
cone dziedzictwo kultury). Jej or-
ganizatorami by∏y Ministerstwo
Kultury Republiki Czeskiej oraz
Centrum Dokumentacji Przemiesz-
czeƒ W∏asnoÊciowych Dóbr Kul-
tury Ofiar Drugiej Wojny Âwia-
towej Instytutu Historii Wspó∏-
czesnej Czeskiej Akademii Nauk.  

Konferencja dotyczy∏a re-
windykacji zabytków w krajach
Europy Centralnej i Ârodkowej,
do przemieszczenia których do-
sz∏o w wyniku II wojny Êwiato-
wej. Poruszone zosta∏y równie˝
problemy restytucji zabytków ru-
chomych i nieruchomoÊci, w ra-
mach rozliczenia si´ z okresem
pó∏wiecza w∏adzy rzàdów komu-
nistycznych w tych krajach. 

W konferencji uczestniczyli
naukowcy, praktycy i specjaliÊci

z Europy i Stanów Zjednoczo-
nych. Rozpocz´li jà krótkimi
wystàpieniami gospodarze: dr H.
Krejcová (Centrum Dokumen-
tacji Przemieszczeƒ W∏asnoÊcio-
wych Dóbr Kultury Ofiar Drugiej
Wojny Âwiatowej), dr P. Ry-
chetsk˘, P. Jirásek (Ministerstwo
Kultury Republiki Czeskiej), 
dr T. Kraus, dr O. TÛma (Instytut
Historii Wspó∏czesnej Czeskiej
Akademii Nauk), dr P. Nejedl˘
(Komitet Prawny Czeskiej Aka-
demii Nauk) oraz dr K. Tlachová
(Galeria Morawska). 

Pierwsza z czterech sesji kon-
ferencji, której przewodniczy∏ 
dr O. TÛma, poÊwi´cona zosta-
∏a metodologii badaƒ stosowa-
nych w poszczególnych krajach.
Otworzy∏ jà referat przygotowany
przez dr Krejãovà, dra V. Erbena 
i A. Dumalasa (Czechy), który do-
tyczy∏ metod badawczych przyj´-
tych w Czechach oraz prezen-
towa∏ program komputerowy,
s∏u˝àcy archiwizacji zabytków

zaginionych podczas II wojny
Êwiatowej. Za istotne uznano roz-
ró˝nienie dwóch zagadnieƒ: jak
odnaleêç zaginiony zabytek oraz
jak go odzyskaç. Zadaniem, reali-
zowanym przez Centrum Doku-
mentacji Przemieszczeƒ W∏asno-
Êciowych Dóbr Kultury Ofiar
Drugiej Wojny Âwiatowej, jest
w∏aÊnie odnajdywanie i doku-
mentowanie poszczególnych przy-
padków. Kolejny referat, wyg∏o-
szony przez dra M. Franza
(Niemcy), przedstawia∏ doÊwiad-
czenia zwiàzane ze stworzeniem 
i funkcjonowaniem niemiecko-
j´zycznego serwisu interneto-
wego: www.lostart.de, którego
g∏ównym celem jest badanie i do-
starczanie informacji na temat za-
ginionych dzie∏ sztuki. Wystàpie-
nia M. Hakkarainen i T. Koivula-
hti (Finlandia) omawia∏y metodo-
logi´ badaƒ rewindykacyjnych 
w Finlandii. Prof. R. Ferber
(¸otwa) wskaza∏ na mo˝liwoÊç
stworzenia listy ofiar holokaustu
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