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museums in the host towns. The
whole cycle was completed by
more than 130 police officers.
A survey performed during the
course showed a high asses-
sment of the training, and con-
firmed the need to hold further

such courses, also those dealing
with the protection of other
groups of historical monuments.

Apparently, such an educa-
tional campaign organised by
the National Heritage Board of
Poland fulfils its function, im-

proves the professionalism and
effectiveness of undertakings
performed by services establish-
ed for the protection of the na-
tional heritage, and popularises
the protection of the cultural
heritage.

PIÑTKI KONSERWATORSKIE
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Po raz drugi ju˝ odby∏ si´ cykl
spotkaƒ w ramach Piàtków

Konserwatorskich na Zamku
Królewskim w Warszawie1. Nowa
edycja zrealizowana zosta∏a pod
has∏em „Dziedzictwo kulturowe
szansà rozwoju regionu – ochro-
na i promocja zabytków Mazow-
sza”. Pomys∏odawca i organiza-
tor sesji – Regionalny OÊrodek
Badaƒ i Dokumentacji Zabytków
w Warszawie wraz z Dzia∏em
Informacji i Widowisk Zamku
Królewskiego w Warszawie za-
proponowali tym razem pi´ç spot-
kaƒ, podczas których omówiono
nast´pujàce tematy:
• W´grów – miasto Jana Dobro-

gosta Krasiƒskiego. Dzia∏ania
rewitalizacyjne w obr´bie za-
bytkowej przestrzeni rynku
(02.03.2007 r.);

• Nowy Dwór Mazowiecki –
200 lat Twierdzy Modlin – po-
tencja∏, problemy, partnerstwo
(20.04.2007 r.);

• Wo∏omin–Ossów, wrota Bitwy
Warszawskiej 1920 roku –
potencja∏ i partnerstwo
(18.05.2007 r.);

• Pu∏tusk – koncepcja skansenu
archeologicznego pod dzie-
dziƒcem zamku w Pu∏tusku
(16.11.2007 r.);

• Milanówek – Willa „Waleria” –
Centrum Kultury w Milanów-
ku – Muzeum ˝ycia i twórczo-
Êci profesora Jana Szczepkow-
skiego (07.03.2008 r.).

Przy wyborze miast i zwià-
zanej z nimi problematyki brano
pod uwag´ prezentacj´ realizo-
wanych ju˝ z pewnym powodze-
niem projektów (sesje na temat
W´growa, Ossowa czy Milanów-
ka) oraz promocj´ ciekawych ini-
cjatyw, które jednak nie docze-
ka∏y si´ podj´cia konkretnych
dzia∏aƒ (Twierdza Modlin, wzgó-
rze zamkowe w Pu∏tusku). Celem
organizatorów by∏o zainicjowa-
nie dyskusji dotyczàcej roli sa-
morzàdu w ochronie zabytków
i zwiàzanej z tym miejscowej
polityki przestrzennej, a tak˝e
mo˝liwoÊci rozwiàzaƒ lokalnych
problemów oraz kierunków
wspó∏pracy w tym zakresie.

Zgodnie ze sprawdzonà ju˝
koncepcjà spotkaƒ, w pierwszej
ich cz´Êci przedstawiane by∏y pro-
gramy oraz projekty przedsi´-
wzi´ç, poprzedzone wprowadza-
jàcym w tematyk´ wystàpieniem
prezydenta lub burmistrza dane-
go miasta. Prezentacje poszcze-
gólnych miast przygotowane zo-
sta∏y na podstawie wskazanych
przez organizatora za∏o˝eƒ i obej-
mowa∏y nast´pujàce zagadnienia:
• rola dziedzictwa kulturowego

w rozwoju miasta i regionu;
• rewaloryzacja obiektów i obsza-

rów, np. w ramach programów
rewitalizacji zabytków, parku
kulturowego itp.;

• szanse, problemy i zagro˝enia

1. W´grów, dawny klasztor poreformacki. Fot. M. Szuliƒska.
1. W´grów, former reformed Franciscan monastery. Photo: M. Szuliƒska.



zwiàzane z wdra˝aniem projek-
tów;

• êród∏a finansowania;
• zagadnienia promocji dziedzic-

twa kulturowego miasta i re-
gionu.

Druga cz´Êç ka˝dego spotka-
nia przeznaczona by∏a na s∏u˝àcà
wymianie myÊli i doÊwiadczeƒ
dyskusj´. O dotyczàcych danych
miast i obszarów spotkaniach do-
nosi∏a lokalna prasa, radio i tele-
wizja, dzi´ki czemu informacje

o poruszanych problemach zwià-
zanych z ochronà i opiekà nad
zabytkami oraz prezentowanych
projektach trafia∏y do szerokiego
kr´gu zainteresowanych.

Uczestnikami Piàtków Konser-
watorskich, oprócz przedstawicie-
li w∏adz i samorzàdów lokalnych,
organizacji spo∏ecznych i mediów,
byli równie˝ goÊcie specjalni: kon-
serwatorzy zabytków, eksperci
i specjaliÊci ró˝nych dziedzin
nauki. Debata tak zró˝nicowane-

go gremium stworzy∏a okazj´ do
konfrontacji stanowisk w sprawie
problematyki zachowania i funk-
cjonowania zabytków, zarówno
w aspekcie prawnym, jak i w od-
niesieniu do potrzeb i oczekiwaƒ
spo∏ecznoÊci lokalnych. W wielu
przypadkach przyczyni∏a si´ do
zainicjowania wzajemnych kon-
taktów i wspó∏pracy.

Druga edycja Piàtków Kon-
serwatorskich na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie ponownie
wykaza∏a, jak donios∏à rol´
w ochronie zabytków i budowa-
niu wokó∏ niej pozytywnego na-
stawienia spo∏ecznego odgrywa
w pe∏ni Êwiadoma i rozwa˝na
polityka gmin. Udowodni∏a, ˝e
w opiece nad lokalnym dziedzict-
wem uczestniczyç musi ca∏a spo-
∏eczoÊç i na niej spoczywa wspó∏-
odpowiedzialnoÊç za jego zacho-
wanie. Nadrobienie istniejàcych
w tej dziedzinie zaniedbaƒ, na co
wskazywa∏y liczne wypowiedzi,
wymaga czasu, odpowiednich na-
rz´dzi i programów, w tym edu-
kacyjnych.

Spotkania zamkowe pokazu-
jà, jak wa˝ne jest podejmowanie
tak szerokich i szczerych dysku-
sji, które uÊwiadamiajà istnienie
niedostrzeganych wczeÊniej szans
rozwoju województwa mazowiec-
kiego.

Margerita Szuliƒska

1. Sprawozdanie z pierwszego cyklu
spotkaƒ pt. Piàtki Konserwatorskie na
Zamku Królewskim w Warszawie.

Ochrona i promocja dziedzictwa kultu-
rowego miast mazowieckich w Êwietle
programów rewitalizacji przedstawiono

w „Ochronie Zabytków”, 2005, nr 4,
s. 109-113.

Aseries of meetings held
as part of Conservation

Fridays at the Royal Castle in
Warsaw has taken place for the
second time. The motto of the
new edition was “Cultural her-
itage as an opportunity for the
development of the region – the

protection and promotion of the
monuments of Mazovia”. The
selection of problems took into
consideration the presentation of
successfully realised projects and
a promotion of interesting initia-
tives, which for assorted reasons
have not been implemented.

The intention of the organis-
ers was to initiate a discussion on
the role of the self-government in
the protection of historical monu-
ments and associated local spatial
policy as well as possibilities for
the solution of local problems and
trends of pertinent cooperation.

CONSERVATION FRIDAYS AT THE ROYAL CASTLE IN WARSAW

Przypisy

2. W´grów, bazylika mniejsza pw. Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny oraz
Êwi´tych Piotra, Paw∏a, Andrzeja i Katarzyny. Fot. M. Szuliƒska.
2. W´grów, lesser basilica of the Assumption of the Holy Virgin Mary and St. Peter,
St. Paul, St. Andrew and St. Catherine. Photo: M. Szuliƒska.
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Conservation Fridays at the
Royal Castle in Warsaw demon-
strate the significant role perfor-
med in the protection of histori-
cal monuments by a fully cons-

cious and sensible policy of the
communes; the same holds true
for the creation of a positive so-
cial attitude. The titular events
also prove the relevance of ex-

tensive and sincere debates that
render their participants aware
of heretofore neglected opportu-
nities for the progress of the
voivodeship of Mazovia.

Ju˝ po raz trzeci w Zielonej
Górze, w ramach Lubuskich

Spotkaƒ Architektów z Konser-
watorami Zabytków, zorganizo-
wana zosta∏a w dniu 14 marca
2008 r. sesja naukowa, której te-
mat brzmia∏: „Nowe funkcje
w starych murach – adaptacje
obiektów zabytkowych”. W trak-
cie sesji referaty poÊwi´cone za-
równo zabytkom lubuskim, jak
i realizacjom architektonicznym
w innych regionach Polski zapre-
zentowali: dr arch. Maciej Ma∏a-
chowicz z Politechniki Wroc∏aw-
skiej, arch. Dominik Màczyƒski
z Krajowego OÊrodka Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków w Warsza-
wie, dr arch. Jacek Owczarek, dy-
rektor Âlàskiego Centrum Dzie-

dzictwa Kulturowego w Katowi-
cach i arch. Pawe∏ Kochaƒski
z Regionalnego OÊrodka Badaƒ
i Dokumentacji Zabytków w Zie-
lonej Górze.

Inicjatorem cyklicznych spot-
kaƒ, majàcych na celu podj´cie
dyskusji nad ró˝norodnymi i nie-
rzadko trudnymi problemami na
styku architekt-zabytek-konser-
wator, jest Barbara Bielinis-Ko-
peç, Lubuski Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. Pomys∏ ten
spotka∏ si´ z zainteresowaniem
zielonogórskiego oddzia∏u Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich,
który podjà∏ si´ organizacji sesji,
wspólnie z Wojewódzkim Urz´-
dem Ochrony Zabytków w Zie-
lonej Górze. Spotkania stano-

wià forum wymiany doÊwiadczeƒ
i poglàdów, s∏u˝à ∏agodzeniu
konfliktów oraz wyjaÊnianiu wàt-
pliwoÊci dotyczàcych opieki nad
zabytkami. Nie zawsze bowiem
nawet najlepsza myÊl architekto-
niczna mo˝e byç realizowana
w obiekcie o wielowiekowych war-
toÊciach kulturowych, wymaga-
jàcych ostro˝nego i odpowiednie-
go doboru wspó∏czesnych Êrod-
ków wyrazu. Coraz liczniejszy
udzia∏ architektów i konserwato-
rów w Spotkaniach dowodzi, ˝e
majà one istotne znaczenie dla
ochrony naszego dziedzictwa i na
trwa∏e wpisa∏y si´ w kalendarz
wa˝nych imprez województwa
lubuskiego.

Barbara Bielinis-Kopeç

III LUBUSKIE SPOTKANIA ARCHITEKTÓW
Z KONSERWATORAMI ZABYTKÓW

For the third consecutive time
the Lubusz Meetings of

Architects and Conservators
were held in Zielona Góra; upon
this occasion the theme of the
scientific session organised on
14 March 2008 was “New func-
tions in old walls – adaptations
of historical buildings”.

The presented papers dealt
with local historical monuments
and architectural realisations
conducted in other regions of
Poland. The initiator of the
meetings is the Lubusz Voivode-
ship Office for the Protection of
Historical Monuments in Zielona
Góra and the local branch of the

Association of Polish Architects.
The meetings constitute a forum
for an exchange of experiences
and views concerning the protec-
tion of the Polish heritage, and
have become a permanent item
on the agenda of important
events held in the Voivodeship of
Lubusz.

THIRD LUBUSZ MEETINGS OF ARCHITECTS AND CONSERVATORS

Dnia 30 lipca 2008 r. up∏ywa termin sk∏adania podaƒ o roczne stypendia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Stypendia przyznawane sà w nast´pujàcych dziedzinach: literatura,
teatr i film, plastyka, muzyka, upowszechnianie kultury (w tym twórcy ludowi), opieka nad
zabytkami oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegó∏owe informacje oraz
formularze wniosków stypendialnych zamieszczone sà na stronie www.mkidn.gov.pl


