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RADA DO SPRAW OCHRONY ZABYTKÓW 
PRZY MINISTRZE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W  2000 r. upłynęła kadencja Rady O chrony Zabyt
ków  przy M inistrze Kultury i Sztuki, która funkcjono
wała od 1998 r. Jak stwierdził, w pismach do człon
ków  ustępującej Rady O chrony Zabytków, Kazimierz 
M ichał Ujazdowski — M inister Kultury i Dziedzictwa 
N arodow ego: „Działalność Rady przyniosła istotne re
zu lta ty  w  realizacji ważnych zadań w  dziedzinie ochro
ny za b y tkó w ”. 4 września 2000 r. M inister ten wydał 
Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Rady ds. O ch
rony Zabytków  przy M inistrze Kultury i Dziedzictwa 
N arodow ego, będącej jego organem  opiniodawczym 
i pomocniczym. Do zakresu działania Rady należy w myśl 
§2 tego zarządzenia: „(...) opiniowanie: 1) podstaw o
wych założeń programowych oraz m etod realizacji za
dań w  dziedzinie ochrony dziedzictwa narodowego, 2) 
projektów  dokum entów  rządowych związanych z och
roną dóbr kultury lub mających znaczenie dla dziedzic
tw a narodowego, 3) projektów  programów populary
zacji i edukacji w  zakresie ochrony dziedzictwa naro
dowego, 4) innych spraw zgłoszonych przez M inistra”.

W  skład tej Rady, która może liczyć „nie więcej niż 
25 członków ” „pełniących swe funkcje społecznie” (§ 3 
ust. 1 i 4 ww. zarządzenia) M inister Kultury i Dzie
dzictwa N arodow ego powołał 27 listopada 2000 r. 
ogółem  18 osób. Są to: prof, dr hab. Jacek Purchla, 
historyk sztuki i ekonom ista (Kraków), którem u M i
nister powierzył funkcję Przewodniczącego Rady ds. 
O chrony Zabytków. H onorow ym  Przewodniczącym 
Rady ds. O chrony Zabytków  został prof, dr hab. Ja
nusz Bogdanowski z Politechniki Krakowskiej. Osoby 
te były członkami także poprzedniego składu Rady 
O chrony Zabytków. N atom iast członkami Rady aktu
alnej kadencji są również: prof, dr hab. Aleksander 
Böhm, architekt urbanista (Kraków), ks. dr Tomasz 
Czapiewski, historyk sztuki (Gdańsk), mgr inż. arch. 
Elżbieta Czyżewska, architekt (Warszawa), dr Piotr 
Dobosz, praw nik (Kraków), dr inż. Jerzy Jasieńko, 
konstruktor mykolog (Wrocław), dr inż. Jerzy Jasiuk, 
historyk techniki (Warszawa), prof, dr hab. H anna 
Kóćka-Krenz, archeolog (Poznań) —  Zastępca Przewod
niczącego Rady, mgr inż. arch. Janusz Korzeń, archi
tekt urbanista (Jelenia Góra), prof. Andrzej Koss, rzeź
biarz konserw ator (Warszawa), prof, dr hab. Stefan K. 
Kuczyński, historyk archiwista (Warszawa), prof, dr 
hab. Konrad Kucza-Kuczyński, architekt (Warszawa), 
prof, dr hab. Adam M iłobędzki, historyk architektury 
i sztuki (Warszawa), prof, dr hab. Bogumiła J. Rouba, 
konserw ator sztuki (Toruń) —  Zastępca Przewodni
czącego Rady, prof, dr hab. Andrzej Rotterm und, h i

storyk sztuki (Warszawa), prof, dr hab. Andrzej Siciń- 
ski, socjolog (Warszawa), prof, dr hab. Andrzej Toma
szewski, historyk architektury (Warszawa). W  pracach 
Rady ds. O chrony Zabytków uczestniczy także Sekre
tarz Rady, którym  jest mgr M arek Konopka, archeo
log, zatrudniony w M inisterstwie Kultury i Dziedzic
twa N arodow ego. W myśl § 5 ust. 4 ww. zarządzenia 
„W posiedzeniach Rady uczestniczy M inister i Gene
ralny Konserwator Zabytków  lub ich upoważnieni 
przedstawiciele”. Funkcję Generalnego Konserwatora 
Zabytków  pełni aktualnie mgr Aleksander Broda, hi
storyk sztuki.

M inister Kultury i Dziedzictwa N arodow ego w ak
tach pow ołania w skład Rady do Spraw O chrony Z a
bytków  stwierdził, iż: „Jestem przekonany, że Rada 
podejmie prace nad najważniejszymi sprawami zw ią
zanym i z ochroną dziedzictwa narodowego w  Polsce”. 
Inauguracja działalności Rady nowej kadencji i ustale
nie program u jej prac na najbliższe miesiące nastąpiło 
7 grudnia 2000 r. w Warszawie w siedzibie M inister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W  obradach 
uczestniczył Kazimierz M ichał Ujazdowski, M inister 
Kultury i Dziedzictwa N arodow ego, oraz Stanisław 
Żurow ski, Podsekretarz Stanu w tym M inisterstwie. 
W  swoistym expose prof. dr hab. Jacek Purchla, Prze
wodniczący nowo powołanej Rady ds. Ochrony Z a
bytków stwierdził, iż Rada ta jest „Radą kontynuacji”, 
a różnic w stosunku do jej poprzedniczki upatrywać na
leży przede wszystkim w metodzie działania. Poszcze
gólne zagadnienia, mające charakter bardziej ogólny 
niż szczegółowy, którym i zajmować się będzie kiero
wana przez niego Rada, poddaw ane będą rozważa
niom  w trakcie kilkudniowych obrad. Pierwsze dwa 
posiedzenia Rady, które odbyły się w Radziejowicach 
poświęcone były: wyrażeniu stanowiska opiniodaw 
czego, dotyczącego projektu ustawy o zabytkach, przy
gotow anego w ram ach prac legislacyjnych M inister
stwa Kultury i Dziedzictwa N arodow ego oraz zapo
znaniu Rady z aktualną sytuacją Służby O chrony Z a
bytków w Polsce. Przedmiotem kolejnego posiedzenia 
Rady będzie sprawa edukacji na rzecz dziedzictwa 
narodow ego.

Ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Rady do Spraw 
O chrony Zabytków ”, w którym  zaprezentow ano syl
wetki członków Rady, dotychczasowe dokum enty Ra
dy, akty norm atywne dotyczące ochrony zabytków 
w Polsce oraz recenzje wybranych pozycji książko
wych, które ukazały się w  ostatnim  czasie na rynku 
wydawniczym.
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