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W dniach 27-29 maja 2009 r. 
w Wiedniu i Bratysławie od-

było się czwarte z kolei doroczne
spotkanie European Heritage
Heads Forum, które zgromadziło
kilkudziesięciu uczestników – przed-
stawicieli dwudziestu siedmiu 
krajów europejskich. Wybór na
miejsce spotkania dwóch tak blisko
siebie położonych stolic europej-
skich wynikał z zamiaru pokaza-
nia, jak znaczący wpływ na losy ich
wspólnego krajobrazu kulturowego
miał dokonany po II wojnie świa-
towej podział tego obszaru na dwie
odrębne strefy polityczne. Nie po-
zostało to bez istotnego wpływu na
losy wielu zabytków, co przedsta-
wiono w prezentacjach i dyskusji
uczestników spotkania. 

Tematem głównym Forum stał
się problem dynamicznych zmian
w przestrzeni kulturowej Europy
oraz wpływu globalnego kryzysu

ekonomicznego na stan zachowa-
nia i przyszłość dziedzictwa kultu-
rowego. Wiele wystąpień koncen-
trowało się wokół zagadnień zarzą-
dzania dziedzictwem i finansowa-
nia prac konserwatorskich. Ważną
częścią konferencji była prezenta-
cja systemów ochrony zabytków
wybranych krajów europejskich,
m.in. Szwajcarii i Szwecji, oraz la-
winowo narastający problem zmian
pierwotnej funkcji sakralnej zna-
czącej liczby kościołów i zborów
ewangelickich na terenie Niemiec 
i Holandii, spowodowany kurcze-
niem się liczby wiernych i brakiem
możliwości utrzymania opuszczo-
nych zabytkowych budynków.

Członkowie European Heri-
tage Heads Forum przyjęli dekla-
rację skierowaną do rządów krajów
europejskich wskazującą na dłu-
goterminowe wymierne korzyści
dla systemów ekonomicznych i go-

spodarki płynące z inwestowania 
w ochronę i konserwację środo-
wiska kulturowego. Szczególną
uwagę zwrócono na ważne obszary
aktywności związane z wpływem
działań rewitalizacyjnych i rehabili-
tacyjnych historycznych obszarów
miejskich oraz restauracji zabyt-
ków na tworzenie lokalnych miejsc
pracy, stosowanie przyjaznych dla
środowiska, a zarazem tańszych
materiałów budowlanych oraz wa-
gę działań podejmowanych z troski
o dziedzictwo kulturowe dla two-
rzenia i kreowania tożsamości lo-
kalnej oraz zamiłowania do historii 
i tradycji. Zachęcano do wdrażania
programów ekonomicznych zwią-
zanych z ochroną zabytków, pre-
zentując konkretne przykłady ta-
kich działań podjętych w kilku kra-
jach europejskich, m.in. we Francji,
Luksemburgu, Holandii, Norwegii 
i Słowacji.

Podczas towarzyszącego konfe-
rencji krótkiego objazdu tereno-
wego organizatorzy zaprezentowali
przykłady działań konserwator-
skich w najcenniejszych zabytkach
regionu. Uczestnicy mieli okazję
poznać wnętrza Pałacu Starhem-
berg – siedziby Ministerstwa Edu-
kacji, Sztuki i Kultury Austrii, 
w którym król Jan III Sobieski świę-
tował Wiktorię Wiedeńską, Pałac
Schloss – odrestaurowany wraz 
z parkiem i zabudową folwarku 
z wykorzystaniem środków przy-
znane przez Unię Europejską, Sta-
re Miasto w Bratysławie oraz za-
mek Czerwony Kamień, a także
Pałac Schőnbrunn, na którego
terenie zorganizowano wiedeńską
część konferencji. Kolejne spotka-
nie zorganizowane zostanie w przy-
szłym roku we Francji.

Marcin Gawlicki

EUROPEAN HERITAGE HEADS FORUM
Wiedeń – Bratysława, 27-29 maja 2009 r.

1. Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania Pałacu Schloss. Fot. M. Gawlicki.
1. Conference participants touring the Schloss Palace. Photo: M. Gawlicki.
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War II division of this region into
two separate political zones. This
fact affected the fate of numerous
historical monuments, mention-
ed in the presentations and dis-
cussions. 

The leitmotif of the Forum
was the dynamic changes tran-
spiring within the cultural space
of Europe and the impact of the
global economic crisis upon the
state of the preservation of the

The fourth annual European
Heritage Heads Forum, held

on 27-29 May 2009 in Vienna
and Bratislava, was attended by
several score participants – rep-
resentatives of 37 European
countries. The choice of two such
closely located European capitals
intended to demonstrate the 
significant impact exerted on the
history of their joint cultural
landscape by the post-World 

cultural heritage and its future.
Numerous papers focused on the
administration of the cultural
heritage and the financing of 
conservation. A presentation of
assorted systems of monument
protection in selected countries
comprised an important part of
the conference. 

The next meeting will take
place in 2010 in France.

EUROPEAN HERITAGE HEADS FORUM
Vienna – Bratislava, 27-29 May 2009 

„M AŁE MIASTA W POLSKIEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ”
Konferencja w Cedyni, 20-22 maja 2009 r.

Wdniach 20-22 maja 2009 r. 
w Cedyni, w ramach cyklu

spotkań i seminariów poświęco-
nych aktualnym problemom kon-
serwatorskim, odbyła się konferen-
cja zorganizowana przez KOBiDZ 
przy współpracy Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Jej temat przewod-
ni brzmiał: „Małe miasta w polskiej
przestrzeni kulturowej”. W spotka-
niu udział wzięli wojewódzcy kon-
serwatorzy zabytków, przedstawi-
ciele Departamentu Ochrony Za-
bytków MKiDN oraz dyrektorzy
ROBiDZ-ów. Konferencja stała się
też okazją do ponownego spotkania
przedstawicieli całego środowiska
konserwatorskiego na ziemi szcze-
cińskiej, po 53 latach od poprzed-
niego zjazdu tu zorganizowanego.

Obrady odbywały się w odbu-
dowanym i zaadaptowanym na
cele hotelowe gotyckim klasztorze
cysterek w Cedyni. Wybór obiektu
nie był przypadkowy. Odbudowę
zachowanego zachodniego skrzyd-

ła klasztoru przeprowadzono wyjąt-
kowo starannie i z pełnym posza-
nowaniem substancji zabytkowej,
zachowując i wydobywając nie-
powtarzalne walory krajobrazowe

miejsca wpisanego w europejski
szlak cystersów.

W pierwszym dniu spotkania 
w problematykę ochrony krajobra-
zu małych miast i jej specyfikę na

1. Zachodnie skrzydło klasztoru cysterek w Cedyni – odbudowane i zaadaptowane na
cele hotelowe. Fot. W. Witek.
1. Western wing of the Cistercian convent in Cedynia – rebuilt and adapted for a hotel.
Photo: W. Witek.




