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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


