
6

Wdniach 10 i 11 grudnia
2007 r. w Nieborowie odby-

∏a si´ konferencja wojewódzkich
konserwatorów zabytków po-
Êwi´cona bie˝àcym problemom
ochrony i konserwacji zabytków 
w Polsce. Celem spotkania, zorga-
nizowanego przez Krajowy OÊro-
dek Badaƒ i Dokumentacji Za-
bytków, by∏a próba podsumowa-
nia zasadniczych problemów nur-
tujàcych s∏u˝by konserwatorskie
oraz zaplanowanie wspólnych
przedsi´wzi´ç majàcych na celu
zasadnicze usprawnienie i popra-
w´ skutecznoÊci dzia∏aƒ konser-
watorskich. Do Nieborowa przy-
jechali wszyscy aktualnie urz´du-
jàcy wojewódzcy konserwatorzy
zabytków.

Konferencj´ otworzy∏o wys-
tàpienie Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, General-
nego Konserwatora Zabytków,
ministra Tomasza Merty, który
przedstawi∏ zasadnicze kierunki
reformy s∏u˝b konserwatorskich.
Minister zwróci∏ szczególnà uwa-
g´ na koniecznoÊç dokoƒczenia
strukturalnej przebudowy s∏u˝b
konserwatorskich i ponownego
podporzàdkowania urz´dów wo-
jewódzkich konserwatorów zabyt-
ków ministrowi kultury i dzie-
dzictwa narodowego. Postulat wie-
lokrotnie podnoszony przez Êro-
dowiska konserwatorskie i wyra-
˝ony uchwa∏à Kongresu Konser-
watorów Zabytków w 2005 r. na-
dal czeka na realizacj´. D∏uga
dyskusja poÊwi´cona tej proble-
matyce potwierdzi∏a, ˝e ten od lat
formu∏owany wniosek stanowi
istotny element w budowie spój-
nego systemu ochrony zabytków
w naszym kraju. Z wypowiedzi

uczestników dyskusji wynika∏o,
˝e w ostatnim dziesi´cioleciu ko-
lejni wojewodowie nie zapewnili
elementarnego rozwoju organiza-
cyjnego i finansowego podpo-
rzàdkowanym sobie wojewódz-
kim urz´dom ochrony zabytków.
Jeden z zasadniczych wàtków dy-
skusji dotyczy∏ odp∏ywu kadr spo-
wodowanego dramatycznie nis-
kim uposa˝eniem pracowników,
niewspó∏miernym do zakresu od-
powiedzialnoÊci i iloÊci obowiàz-
ków. Szczególnie istotnym nega-
tywnym czynnikiem jest odcho-
dzenie z pracy w paƒstwowych
s∏u˝bach konserwatorskich osób
najlepiej wykszta∏conych, posia-
dajàcych doÊwiadczenie adminis-
tracyjne i dobrze przygotowa-
nych merytorycznie do pe∏nienia
trudnej misji ochrony zabytków.
Ustalono, ˝e w styczniu 2008 r.
przedstawiciele wojewódzkich
konserwatorów zabytków i Ge-
neralny Konserwator Zabytków
spotkajà si´ z kierownictwem
Ministerstwa Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji w celu pod-
j´cia niezb´dnych, choçby doraê-
nych dzia∏aƒ, majàcych na celu
zasadniczà popraw´ sytuacji.

W dalszej cz´Êci dyskusji, od-
noszàcej si´ g∏ównie do bie˝àcych
zagadnieƒ strategii ochrony za-
bytków, szczególnà uwag´ zwró-
cono na koniecznoÊç wypracowa-
nia standardów zapisu proble-
matyki konserwatorskiej w pla-
nach zagospodarowania prze-
strzennego. Problematyka ta jest
równie˝ istotna w kontekÊcie
wpisywania do rejestru zabyt-
kowych zespo∏ów urbanistycz-
nych oraz wyznaczania granic
wpisu i tym samym precyzyjne-
go okreÊlania zakresu ochrony.

Niemniej wa˝nym tematem
obrad by∏a koniecznoÊç wypra-
cowania przez konserwatorów sa-
morzàdowych jednolitego stan-
dardu kszta∏towania polityki kon-
serwatorskiej. Zwrócono uwag´
na ró˝norodnoÊç porozumieƒ 
z samorzàdami przejmujàcymi
kompetencje konserwatorskie, 
a tym samym trudnoÊci zwiàzane
ze spójnoÊcià systemu ochrony.
Ustalono, ˝e powy˝sze zagadnie-
nia stanà si´ przedmiotem ana-
lizy i konsultacji, które w naj-
bli˝szym czasie przeprowadzi
KOBiDZ. Po niezb´dnej dyskusji
z konserwatorami wojewódzkimi
oraz Êrodowiskami naukowymi 
i wyborze w∏aÊciwej drogi post´-
powania, nastàpi uszczegó∏owie-
nie i wdro˝enie stosownych pro-
cedur prawnych.

W dalszej cz´Êci spotkania
dyrektor Krajowego OÊrodka Ba-
daƒ i Dokumentacji Zabytków,
Marcin Gawlicki, przedstawi∏ ob-
szary problemowe, wokó∏ których
skupia∏y si´ dzia∏ania KOBiDZ
w 2007 r. oraz propozycje
g∏ównych tematów dzia∏alnoÊci 
w 2008 r. Naszkicowano kon-
cepcje celów strategicznych, któ-
re w najbli˝szych latach KOBiDZ
ma zamiar realizowaç. Jest wÊród
nich projekt utworzenia wspól-
nej, po∏àczonej z urz´dami woje-
wódzkich konserwatorów zabyt-
ków, bazy danych o zabytkach,
ich stanie i procesach konserwa-
torskich. WartoÊciowaniu i ocenie
nale˝y poddaç rejestr zabytków,
a celem tej pracy powinno staç
si´ precyzyjne okreÊlenie i zde-
finiowanie chronionego zasobu,
co w przysz∏oÊci poprawi sku-
tecznoÊç polityki konserwator-
skiej. Wa˝nym polem aktywnoÊci
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1. Uczestnicy konferencji wojewódzkich konserwatorów zabytków w pa∏acu w Nie-
borowie. Fot. B. Bielinis-Kopeç.
1. Participants of a conference held by conservators of historical monuments at
Nieborów Palace. Photo: B. Bielinis-Kopeç.

stanie si´ równie˝ budowa dok-
tryny i strategii konserwator-
skiej. Dla wdro˝enia tych planów
niezb´dna b´dzie skuteczna poli-
tyka edukacyjna ukierunkowana
w pierwszej kolejnoÊci na potrze-
by s∏u˝b konserwatorskich. 

Program pierwszego dnia kon-
ferencji zamkn´∏a dyskusja do-
tyczàca kluczowych problemów
ochrony zabytków, wskazujàca
na tematy, które w najbli˝szym
czasie powinny staç si´ przedmio-
tem szczegó∏owych studiów i od-
powiednich rozstrzygni´ç. Jednym
z wa˝niejszych zagadnieƒ podno-
szonych przez wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków by∏o spre-
cyzowanie roli, jakà w polskim
systemie ochrony zabytków pe∏-
niç powinna wojewódzka ewi-
dencja zabytków. Wskazywano
tak˝e na koniecznoÊç wypraco-
wania dobrych standardów doku-
mentacji i monitoringu zabytków.
Ustalono, ˝e tym zagadnieniom
nale˝y poÊwi´ciç odr´bne spot-
kanie eksperckie, które doprowa-
dzi∏oby do odpowiednich zmian
legislacyjnych.

Drugi dzieƒ konferencji roz-
pocz´∏a prezentacja i dyskusja
dotyczàca zasad funkcjonowania
oraz roli Regionalnych OÊrodków
Badaƒ i Dokumentacji Zabyt-
ków, ich miejsca w krajowym 
systemie ochrony zabytków dla
realizacji strategicznego celu 
poprawy sposobu funkcjono-
wania s∏u˝b konserwatorskich.
Poszczególni wojewódzcy kon-
serwatorzy zabytków przedstaw-
ili swoje oceny pracy oÊrodków.
Zg∏oszono tak˝e propozycje ko-
niecznych zmian i zakresów dal-
szej wspó∏pracy. Kolejnym tema-
tem, stanowiàcym efekt prac
rozpocz´tych spotkaniem grupy
roboczej w Krasiczynie w czerwcu
2007 r., by∏o omówienie kon-
cepcji bazy danych o zasobie 
zabytkowym. W ocenie uczestni-
ków spotkania jest to jeden 

z g∏ównych tematów, którego
podj´cie powinno mieç charakter
priorytetowy. Ostatni prezento-
wany temat dotyczy∏ dzia∏alnoÊci
edukacyjnej i popularyzatorskiej
KOBiDZ. Przedstawiona zosta∏a
zasadnicza koncepcja polityki
wydawniczej, kierunki oraz zasa-
dy organizowania szkoleƒ i dosko-
nalenia warsztatu konserwator-
skiego. Jednym z postulatów pod-
niesionych w dyskusji by∏o utwo-
rzenie sta∏ego biuletynu wewn´trz-
nego s∏u˝b konserwatorskich, 
w którym prezentowane b´dà
aktualne problemy wynikajàce 
z praktycznych dzia∏aƒ, post´po-
waƒ administracyjnych i rozstrzy-
gni´ç merytorycznych. Zgodzono
si´, ˝e dla zbudowania w∏aÊci-
wego poziomu i zapewnienia
aktualnoÊci takiego biuletynu
niezb´dne jest sta∏e i Êcis∏e
wspó∏dzia∏anie wspó∏tworzàcych
go konserwatorów. KOBiDZ za-
deklarowa∏ pe∏nà pomoc koordy-
nacyjnà, informacyjnà i wydaw-
niczà w realizacji tego przed-
si´wzi´cia, które wprowadzone
zostanie do planów dzia∏ania 
instytucji.

Konferencja konserwatorska
w Nieborowie trwa∏a zaledwie
dwa dni. Na wi´cej nie pozwala∏
napi´ty kalendarz konserwatorów
wojewódzkich, dla których gru-
dzieƒ jest okresem odbiorów i roz-
liczania robót konserwatorskich.
ChcieliÊmy si´ jednak spotkaç,
aby poznaç aktualne problemy 
i nowy rok rozpoczàç z wiedzà na
temat przysz∏ych planów i kie-
runków wspó∏pracy. Poprzednie
tego typu spotkanie w zamkni´-
tym, kameralnym gronie, u∏atwia-
jàcym dyskusj´ i otwartà wymia-
n´ poglàdów, odby∏o si´ bodaj
szeÊç lat temu. To okres zdecydo-
wanie zbyt d∏ugi. Uczestnicy przy-
chylili si´ do propozycji dyrekto-
ra KOBiDZ, by spotkania tego
rodzaju odbywa∏y si´ co najmniej
dwa lub trzy razy w roku, zawsze
w obiektach zabytkowych. Mamy
nadziej´, ˝e zjazdy wojewódzkich
konserwatorów zabytków, poÊwi´-
cone dyskusji nad aktualnymi
problemami ochrony zabytków, na
trwa∏e wpiszà si´ w tradycj´ pol-
skich s∏u˝b konserwatorskich.

Marcin Gawlicki
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A Conference of Voivodeship
Conservators of Historical

Monuments, held in Nieborów on
10 and 11 December 2007 and
organised by the National Heri-
tage Board of Poland, dealt with
current problems of the protec-
tion and conservation of monu-
ments. The meeting was attend-
ed by all officiating voivodeship
conservators. 

The conference was inaugu-
rated by Minister Tomasz Merta,
Under-Secretary of State at the
Ministry of Culture and National
Heritage and General Conservator
of Historical Monuments, who
presented the foremost currents
of the reform of Polish conserva-
tion services. Minister Merta drew
attention to the necessity of com-
pleting a structural reconstruction
of the conservation services and
the reintroduction of supervision
by the Minister of Culture and

National Heritage over the offices
of voivodeship conservators.

Participants of the discussion
drew attention to the necessity of
devising standards for including
the protection of historical  monu-
ments into guidelines for spatial
development plans, as well as 
a uniform standard of shaping
the conservation policy, a task to
be entrusted to self-government
conservators.  

Marcin Gawlicki, Director of
the National Heritage Board of
Poland, outlined the Board’s
basic activity in 2007 as well as
the conceptions of the strategic
targets which the Board intends
to pursue in the nearest future:
the establishment, together with
the offices of the voivodeship con-
servators, of a historical monu-
ments database, the assessment
of the register of historical monu-
ments, the precise definition of

the protected resources, as well
as the creation of a conservation
doctrine and strategy, and an ef-
fective educational policy focus-
ed on the needs of the conserva-
tion services. 

On the second day of the con-
ference the speakers considered
the principles of the functioning
of Regional Centres for the Study
and Documentation of Historical
Monuments, presented concep-
tions of a historical resources
data-base, and discussed the edu-
cational and popularisation
activity of the National Heritage
Board of Poland. 

Finally, the conference par-
ticipants approved of the pro-
posal made by the Director of 
the National Heritage Board of
Poland, i. e. that at least two or
three meetings of this sort should
be held each year, always in his-
torical buildings. 

CONFERENCE OF VOIVODESHIP CONSERVATORS OF HISTORICAL MONUMENTS 
IN NIEBORÓW

10-11 December 2007

„CESARE BRANDI (1906-1988), JEGO MYÂL I DEBATA O DZIEDZICTWIE.
SZTUKA KONSERWACJI-RESTAURACJI W POLSCE” 

Mi´dzynarodowa konferencja naukowa
Warszawa, 5-6 paêdziernika 2007 r.

M i´dzynarodowa konferencja
naukowa „Cesare Brandi

(1906-1988), jego myÊl i debata
o dziedzictwie. Sztuka konser-
wacji-restauracji w Polsce” od-
by∏a si´ w dniach 5-6 paêdzierni-
ka 2007 r. w Oran˝erii Muzeum
Pa∏acu w Wilanowie. Stanowi∏a
element debaty, która w ostat-
nich dwóch latach przetacza 
si´ przez ca∏y Êwiat w zwiàzku 

z 100. rocznicà urodzin Cesare
Brandiego. 

Celem konferencji by∏o do-
konanie próby rewizji podstaw teo-
retycznych opieki nad dobrami
kultury, historii tej opieki i oceny
praktyki. Miejsce, w którym si´
odby∏a, nie by∏o przypadkowe.
Konferencja bowiem, oprócz wio-
dàcego teoretycznego tematu, do-
tyczy∏a retrospektywy polskiego

szkolnictwa wy˝szego w zakresie
konserwacji-restauracji dóbr kul-
tury, a tak˝e stworzy∏a szerokie
mo˝liwoÊci prowadzenia ˝ywej dy-
skusji nt. trendów w konserwacji-
restauracji oraz rekonstrukcji, co
mia∏o miejsce m.in. w trakcie
zwiedzania pa∏acu, jego wn´trz,
ogrodu i otoczenia oraz zapo-
znawania si´ z pracami przy fa-
sadzie obiektu. 


