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„PARKI ZABYTKOWE – OCHRONA I KONSERWACJA”
Seminarium, Warszawa, 16-17 czerwca 2009 r.

Wdniach 16-17 czerwca 2009 r.
odbyło się w Warszawie semi-

narium „Parki zabytkowe – ochro-
na i konserwacja”, którego organi-
zatorem był Krajowy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków.
W seminarium wzięli udział pra-
cownicy wojewódzkich urzędów
ochrony zabytków i ich delegatur
zajmujący się zielenią zabytkową,
przedstawiciele środowisk nauko-
wych oraz pracownicy KOBiDZ. 

Celem seminarium było omó-
wienie wielu istotnych kwestii doty-
czących ochrony i konserwacji par-
ków i ogrodów zabytkowych, stanu
ich zachowania, sposobów zarzą-
dzania i użytkowania. W wystąpie-
niach poruszono zagadnienia wza-
jemnych relacji wartości kulturo-
wych i przyrodniczych w parkach
zabytkowych, omówiono problemy
konserwatorskie na przykładzie wy-
branych parków województwa ma-
zowieckiego oraz problematykę wpi-
sów parków do rejestru zabytków.
Odniesiono się do zagadnień praw-
nych związanych z kompetencjami
wojewódzkich konserwatorów zabyt-
ków w zakresie udzielania zezwoleń
na wycięcie drzew i krzewów oraz 
z niespójnością przepisów o ochro-
nie przyrody i ochronie zabytków.
Przedstawiono zasady sporządzania
dokumentacji konserwatorskich, pro-
wadzenia badań w parkach i ogro-
dach zabytkowych oraz opracowy-
wania doborów materiałowych. 

Na przykładzie Ogrodu Brani-
ckich w Białymstoku zaprezentowa-
no proces organizacji komplekso-
wych działań konserwatorskich, ze
szczególnym zwróceniem uwagi na
możliwości pozyskiwania środków
finansowych i prowadzenia działań

wość podnoszenia kwalifikacji w ra-
mach szkoleń uwzględniających 
europejskie normy dotyczące prac
przy drzewach. 

Na zakończenie przedstawiono
przykłady parków i ogrodów zabyt-
kowych, w których w ostatnich la-
tach przeprowadzono działania kon-
serwatorskie – park w Łańcucie,
Łazienki Królewskie w Warszawie
oraz ogród na Wawelu. 

Wygłoszone w trakcie obrad
wystąpienia zostaną opublikowane
w „Kurierze Konserwatorskim”.
Organizatorzy zaproponowali, aby
seminarium miało charakter cyk-
liczny. Kolejne spotkanie poświęco-
ne zieleni zabytkowej planowane
jest na 2010 r.

Dorota Sikora

z zakresu promocji społecznej.
Omówiono również problemy zwią-
zane z tworzeniem przez KOBiDZ
nowej Listy preferencyjnej zabyt-
kowych parków i ogrodów dla
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zaś przedstawiciel Funduszu uściś-
lił, jakie zadania instytucja ta może
dofinansować. 

Jeden z bloków seminarium 
poświęcono sprawie pielęgnacji
drzew, dyskutując nad zasadami
cięcia, metodami oceny zagrożeń,
jakie mogą powodować drzewa 
w parkach zabytkowych, problema-
mi odnawiania alei zabytkowych
oraz sposobami bezinwazyjnego 
wykrywania defektów wewnątrz pni.
Zwrócono również uwagę na możli-

1. Wystąpienie powitalne dyrektora KOBiDZ, dr. inż. arch. Marcina Gawlickiego.
Wszystkie fot. H. Gałka. 
1. Welcome by Dr. engineer architect Marcin Gawlicki, head of the National Heritage
Board of Poland. All photos: H. Gałka.
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T he organiser of the seminar on
”Historical Parks – Protection

and Conservation,” held in Warsaw
on 16-17 June 2009, was the Nation-
al Heritage Board of Poland. The
seminar was attended by the staff

of the voivodeship offices for the
protection of historical monuments
and their delegatures dealing with
historical vegetation, representatives
of science, and employees of the
National Heritage Board of Poland. 

The purpose of the seminar
was to discuss numerous essential
questions pertaining to the protec-
tion and conservation of historical
parks and gardens, the state of
their preservation, and the ways of
their administration and use. The
participants also considered prob-
lems associated with the creation
by the National Board of a new 
reference list of historical parks 
and gardens for the National Fund
for the Protection of the Natural
Environment and Water Manage-
ment, while a representative of the
Fund defined the tasks that this
institution can finance. One of the
seminar blocks dealt with tree culti-
vation, and the debates ended with
a presentation of examples of his-
torical parks and gardens, which in
recent years were subjected to con-
servation. 

The next meeting will be held
in 2010.

”HISTORICAL PARKS – PROTECTION AND CONSERVATION”
Seminar, Warsaw, 16-17 June 2009 

2. Uczestnicy seminarium: pracownicy służb konserwatorskich zajmujący się zielenią
zabytkową, przedstawiciele środowisk naukowych oraz specjaliści z KOBiDZ.
2. The seminar participants: conservation services staff dealing with historical vegetation,
representatives of scientific circles and National Heritage Board specialists.

SEMINARIUM „CYFROWE DZIEDZICTWO 
– KULTURA DLA PRZYSZŁOŚCI”

Warszawa, 17 czerwca 2009 r.

Dnia 17 czerwca 2009 r. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP, w ra-

mach obchodów Światowego Dnia
Społeczeństwa Informacyjnego, od-
było się Seminarium „Cyfrowe dzie-
dzictwo – kultura dla przyszłości”
pod honorowym patronatem Mar-
szałka Sejmu RP Bronisława Ko-
morowskiego, Wicepremiera i Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Grzegorza Schetyny, Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Bogdana Zdrojewskiego.
Seminarium zorganizowane zostało
przez Polski Komitet ds. UNESCO
oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, Ministerstwo

z przyjętą przez rząd w grudniu
2008 r. „Strategią rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego w Polsce
do 2013 roku”. Kluczowe znacze-
nie strategiczne mają także doku-
menty, takie jak: Komunikat Ko-
misji do Parlamentu Europejskie-
go, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego oraz Ko-
mitetu Regionów z dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie digitalizacji i udo-
stępnienia w Internecie dorobku
kulturowego oraz w sprawie ochro-
ny zasobów cyfrowych (2006/585/
WE), Komunikat Komisji do Parla-
mentu Europejskiego, Rady i Euro-
pejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Bibliotekę Narodową, Naczelną
Dyrekcję Archiwów Państwowych,
Polskie Towarzystwo Informatycz-
ne we współpracy z Kino Polska
Dystrybucja Sp. z o.o.

Seminarium, skierowane do
przedstawicieli władz i administra-
cji państwowej oraz instytucji mają-
cych wpływ na kształtowanie polity-
ki w dziedzinie ochrony i udostęp-
niania dziedzictwa, miało na celu
prezentację problematyki digitali-
zacji dóbr kultury, przechowywania
i udostępniania zasobów cyfrowych,
w powiązaniu z zagadnieniami
polityki państwa, a w szczególności




