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REGIONALNY OŚRODEK STUDIÓW I OCHRONY ŚRODOWISKA
KULTUROWEGO W KRAKOWIE

Historyczna ziemia krakowska sięgała od Jaślisk na 
wschodzie po Żywiecczyznę na południowym  zacho
dzie i Wyżynę Wieluńską na północnym  zachodzie. 
Taki też terytorialny zasięg działania przyjął w chwili 
swej organizacji we wrześniu 1991 r. Regionalny O śro
dek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego 
w  Krakowie. Po zmianach granic administracyjnych 
województw od 1 stycznia 1999 r. w centrum  zainte
resowania krakowskiego Ośrodka znalazł się teren w o
jewództwa małopolskiego.

Przyświeca nam idea integrowania ludzi z różnych 
branż — historyków, archeologów, architektów, histo
ryków sztuki, etnografów etc. i ich zawodowych kom 
petencji wokół ochrony dziedzictwa kulturowego i je
go tożsamości, rozumianych jako nierozerwalna ca
łość, której wyrazem w wyniku wielowiekowego roz
woju jest krajobraz kulturowy.

Do najważniejszych celów i zadań naszego Ośrodka 
należą:
— naukowe rozpoznanie i opisanie dziedzictwa kultu

rowego województwa małopolskiego,
— tworzenie merytorycznych podstaw polityki kon

serwatorskiej w zakresie dóbr kultury i świadectw 
tożsamości kulturowej regionu,

— opracowanie analityczno-syntetycznych ujęć krajo
brazu kulturowego regionu, służących m.in. progra
mowaniu działań w zakresie ogólnokrajowej polity
ki konserwatorskiej,

— tworzenie podstaw naukowych bieżącej polityki 
konserwatorskiej Służby O chrony Zabytków,

— integracja środowisk naukowych związanych z dzia
łalnością na rzecz ochrony i kształtowania środow i
ska kulturowego w skali regionu.
Ośrodek realizuje wyżej określone cele m.in. poprzez:

— tworzenie odpowiadającego współczesnym standar
dom systemu gromadzenia, przechowywania i prze
twarzania oraz udostępniania informacji,

— studia nad krajobrazem kulturowym ,
— ocenę zagrożeń i konfliktów w środowisku kulturowym,
— inwentaryzację cech i wartości środowiska kulturo

wego w ramach badań własnych i pozyskiwania in
formacji zgromadzonych w zasobach archiwalnych 
instytucji,

— wytyczanie granic subregionów kulturowych i wy
odrębnianie ich swoistych cech,

— bieżącą współpracę ze Służbą O chrony Zabytków 
i innymi instytucjami związanymi z ochroną środo
wiska kulturowego i przyrodniczego (np. zarządami 
parków  krajobrazowych, dyrekcjami parków  naro
dowych, wydziałami ochrony środowiska szczebli 
wojewódzkich i gminnych), m.in. przy uzgadnianiu 
planów zagospodarowania przestrzennego i sporzą
dzaniu wytycznych konserwatorskich do tychże planów,

— działalność popularyzatorską i wydawniczą.
W  ramach działalności statutowej Ośrodek wydał 

drukiem  od roku 1994 trzynaście tom ów  „Tek Krako
wskich”, pisma nagrodzonego w roku 1998 przez Sto
warzyszenie Konserwatorów Zabytków i Generalnego 
Konserwatora Zabytków. O publikow ano także: Stani
sława Kołodziejskiego, Średniowieczne rezydencje ob
ronne m ożnow ładztw a na terenie województwa kra
kowskiego (1995), Janusza Bogdanowskiego, Królew
ski ogród na Łobzowie, (1997) i Ogrody w  Polsce 
(1999), Księgę jubileuszową dr. Mariana Korneckiego 
„Patientia et tem pus” (1999), M ariana Korneckiego, 
Kościoły drewniane w Małopolsce (1999), Krajobrazy. 
Księgę ku czci Janusza Bogdanowskiego (2000) oraz 
instruktażową kartę ewidencji dziedzictwa kulturow e
go miejscowości i gminy Ochrona wartości krajobrazu 
i środowiska kulturowego w  studium  planu i miejsco
w ym  planie zagospodarowania przestrzennego gm iny  
(1998) i Kościoły drewniane proponowane na Listę 
UNESCO  (2000), Krajobraz kulturow y Polski. Woje
w ództw o małopolskie (2001).

Pracownicy Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochro
ny Środowiska Kulturowego w Krakowie wygłosili 
ok. 150 referatów na sesjach naukowych i konferen
cjach, wydali drukiem  ok. 300 artykułów  i publikacji 
oraz kilkanaście pozycji książkowych. Spośród pra
cowników i stałych konsultantów  O środka powołani 
zostali rzeczoznawcy M inistra Kultury i Sztuki (J. Bo
gdanowski, S. Kołodziejski, R. M arcinek i Z. Mycz- 
kowski). Ośrodek współpracuje ze Stowarzyszeniem 
„Kultura i N atu ra” im. J. G. Pawlikowskiego, którego 
celem jest harmonijna integracja ochrony zabytków, 
przyrody i krajobrazu. Interdyscyplinarność zespołu jest 
gwarancją wszechstronności oceny obiektu czy obszaru, 
bez pomijania aspektów archeologicznych czy etnogra
ficznych.

Podstawową działalnością O środka jest grom adze
nie informacji w postaci kom puterow ych baz danych. 
Towarzyszą im obszerne zbiory ikonograficzne i kar
tograficzne. Pozwoliły one na wszechstronne przygo
towanie różnorodnych opracow ań, m.in.:
— w 1993 r. — raport o stanie środowiska kulturow e

go historycznej ziemi krakowskiej;
— w 1994 r. — dokumentacje do 6 zabytkowych za

łożeń zielonych z terenu ówczesnego województwa 
krakowskiego;

— w latach 1994-1996 — kompleksowy plan utw o
rzenia stref zieleni i upiększenia gminy Bieruń Stary 
oraz sześciu projektów do poszczególnych fragm en
tów  gminy i miasta;

— w 1995 r. — ocena oddziaływania na dobra kultury 
będące pod ochroną i krajobrazu —  do projektu 
przebiegu autostrady Zgorzelec-Tarnów;
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— operaty kulturow e do planów zagospodarowania 
przestrzennego: otuliny Ojcowskiego Parku N aro
dowego (1992 r.), Bieszczadzkiego Parku N arodo
wego (1994 r.), Ojcowskiego Parku N arodow ego 
(1996 r.), Tatrzańskiego Parku N arodow ego (1997
1998 r.), Pienińskiego Parku N arodow ego (1998
2000 r.); pracownicy Ośrodka są współautoram i 
instrukcji M inisterstwa Ochrony Środowiska doty
czącej sporządzania planów  ochrony parków  naro
dowych;

— w 1996 r. — uw arunkow ania kulturow e zagospo
darowania przestrzennego województwa krakow 
skiego (na zlecenie Wojewody Krakowskiego);

— opracowania w ramach V Programu Resortowego 
M inistra Kultury i Sztuki „O chrona i konserwacja 
zabytkowego krajobrazu kulturow ego” dla: gminy 
Drwinia (1995 r.) i Świątniki G órne (1997 r.), woj. 
krakowskiego (1996 r.), woj. tarnowskiego (1997 r.), 
woj. bielsko-bialskiego (1998 r.), woj. nowosądec
kiego (1998 r.) oraz: Dokumentacja dla utworzenia 
Niepołomickiego Rezerwatu Kulturowego (1997 r.), 
Archeologia krajobrazu kulturowego ziemi krakow 
skiej w średniowieczu (1997 r.), Krajobraz kulturo
wy historycznej ziemi krakowskiej — zestawienie 
zachowanych map katastralnych dla obszaru woj. 
krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego 
(1997 r.), Zestawienie zachowanych map katastral
nych dla obszaru woj. bielsko-bialskiego i ziemi 
chrzanowskiej (1998 r.);

— w 1997 r. —  raport na tem at strat spowodowanych 
powodzią na terenie historycznej ziemi krakowskiej;

— w 1999 r. —  ochrona krajobrazu kulturowego M a
łopolski, O chrona krajobrazu kulturow ego powiatu 
Proszowice, O chrona krajobrazu kulturowego gmi
ny Liszki;

— w 1999 r. — raport dla Urzędu M arszałkowskiego 
w Krakowie w sprawie zarządzania dziedzictwem 
kulturowym  województwa małopolskiego;

— w 2000 r. — wniosek o wpis na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i N aturalnego UNESCO 
siedmiu kościołów drewnianych Polski Południowej;

— w 2000 r. — założenia do utworzenia skansenu spi
skiego w Falsztynie;

— w 2001 r. —  wniosek o wpis na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i N aturalnego UNESCO 
Doliny Prądnika.
Ośrodek wydaje także opinie konserwatorskie i kra

jobrazowe na zlecenie Generalnego Konserwatora Z a
bytków i Zespołu Ekspertów ODZ. W zakresie badań 
obszarów karpackich Ośrodek współpracuje ze swym 
słowackim odpowiednikiem  — Strediskiem Slovenske- 
ho Ustavu Pamiatnikovej Starostlivosti w Lewoczy.

Od 1993 r. O środek organizował Europejskie Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, odbywające się pod patro
natem Rady Europy oraz M inisterstwa Kultury i Sztu

ki. Naczelną ideą Dni, zorganizowanych po raz pier
wszy we Francji w roku 1978, jest popularyzacja wie
dzy o zabytkach, tożsamości i krajobrazie kulturo
wym. Pomysł ten zaowocował m.in. powstaniem ich 
regionalnych odpowiedników. Celem Europejskich 
Dni Dziedzictwa jest udostępnienie obiektów zabytko
wych nieprzystosowanych na co dzień do zwiedzania. 
Impreza służy propagowaniu kultury i jest bezpłatna. 
Organizowane przez nas już od kilku lat Dni Dziedzic
twa cieszą się ogromnym zainteresowaniem krakowian 
— w 1993 r. wzięło w nich udział ok. 100 000 osób.

W pierwszym roku umożliwiono publiczności zwie
dzanie skarbców pięciu krakowskich średniowiecznych 
klasztorów (franciszkanów, dominikanów, benedykty
nów, augustianów, norbertanek). Ekspozycję połączo
no ze zwiedzaniem wnętrz klauzurowych, częściowo 
udostępnionych po raz pierwszy. W  1994 r. udostęp
niono dwory oraz rezydencje w Krakowie i okolicach. 
W ybrano te, które żyją własnym życiem i nie są (z jed
nym wyjątkiem) obiektami przystosowanymi do stan
dardowego zwiedzania (pałac Radziwiłłów w Balicach, 
pałac biskupi w Krakowie, dw ór Branickich w Brani
cach, dw ór Konopków w Modlnicy, dw ór Konopków 
w M ogilanach, dworek Jana M atejki w Krzeslawicach, 
Rydlówkę i Tetmajerówkę w Bronowicach Małych).

W 1995 r. organizatorzy postanowili zwrócić uwa
gę na znaczenie zabytków techniki oraz ich gwałtowną 
degradację. U dostępniono M uzeum Lotnictwa, ekspo
zycję zabytkowego taboru w starej zajezdni tram w ajo
wej przy ul. św. Wawrzyńca oraz Skansen Kolejowy 
w Chabówce (kursował tam pociąg „retro”).

W 1996 r. udostępniono publiczności zaplecza kra
kowskich teatrów.

W 1999 r. Dni zorganizowano w Bieczu.
Z ochroną dziedzictwa narodowego ściśle wiąże się 

prow adzona od 1993 r. przez Ośrodek akcja ewidencji 
strat wojennych dziedzictwa kulturowego historycznej 
ziemi krakowskiej. Jej efektem są katalogi przedm io
tów  utraconych, świadczących o polskiej kulturze ma
terialnej.

W gestii Ośrodka znajduje się także archiwum nie
istniejącego już PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Krakowie, mieszczące się przy ul. Kanoniczej 12, 
w  którym  zgrom adzono kilkanaście tysięcy tom ów  
i poszytów dokumentacji konserwatorskiej, historycz
nej i projektowej. Utworzono bazę danych dokum en
tacji konserwatorskich zespołów i obiektów zabytko
wych z terenu historycznej ziemi krakowskiej. W  bib
liotece O środka zgromadzono 1300 książek (katalog 
skomputeryzowany).

Od 1999 r. Ośrodek współpracuje z Sejmikiem Sa
morządowym Województwa M ałopolskiego przy o r
ganizowaniu regionalnych M ałopolskich Dni Dzie
dzictwa Kulturowego, imprezy o charakterze informa- 
cyjno-promocyjnym.
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