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Słowo wstępne 
 
 

Dekret Rady Regencyjnej z 31 października 1918 roku „o opiece nad 
zabytkami sztuki i kultury” prawnie usankcjonował społeczną opiekę 
nad kulturalnym dziedzictwem, mającą u nas bogatą tradycję i duże 
osiągnięcia. Jednocześnie określił odpowiedzialność i kompetencje 
na tym polu specjalistycznych organów administracji państwowej. 
Odtąd władzą konserwatorską pierwszej instancji stał się Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, a drugiej minister, któremu powierzono sze-
roko pojęty zakres kultury*. 

 
Ten dzień został uznany jako początek budowy służby ochrony za-

bytków kultury narodowej odrodzonej Polski — po 123 latach od 
trzeciego rozbioru. 

W tym roku mija 90 rocznica tamtego wydarzenia — obchodzimy więc 
piękny jubileusz, który jest świętem dla pracowników urzędów konser-
watorskich centralnych, wojewódzkich, terenowych oraz samorządowych. 

Jest to czas, w którym możemy powspominać dokonania naszych 
poprzedników — wybitnych konserwatorów zabytków — naszych na-
uczycieli oraz współpracowników związanych z ochroną zabytków. 

Możemy podjąć próbę oceny tamtego okresu, który naznaczony był 
burzliwymi dziejami Polski, mającymi radykalny wpływ na losy zabyt-
ków kultury narodowej, a także na losy ludzi, którzy je chronili i kon-
serwowali. 

Ale możemy też, będąc uzbrojeni w doświadczenia tych 90 lat, do-
konać oceny bieżącego stanu zasobu dziedzictwa kulturowego, a także 
––––––––– 

* B. Rymaszewski, Kształtowanie się ochrony zabytków w Polsce na tle europejskim 
(w:) O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, pr. zb., red. T. Rutkowski, Wyd. TONZ, 
Warszawa 2005, s. 25. 
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oceny służb konserwatorskich, które owym zasobem zarządzają. Zo-
bowiązani ponadto jesteśmy do wypracowania postulatów napraw-
czych oraz modernizujących zasady ochrony zabytków w następnych 
latach. 

Państwowa służba ochrony zabytków w okresie międzywojennym 
koncentrowała się na budowie systemu ochrony zabytków architektu-
ry, urbanistyki oraz zabytków ruchomych, choć w różny sposób. 

Okres II wojny światowej był kataklizmem dla kultury narodowej. 
Zniszczone zostały miasta, obiekty i zespoły zabytkowe; najeźdźcy z za-
chodu i wschodu ograbili kraj z nieprzeliczonej liczby dzieł sztuki. 
Druga wojna światowa zebrała żniwo w postaci życia wielu tysięcy 
konserwatorów zabytków ogołacając kraj z potencjału intelektualnego 
i zawodowego, którego brakło po 1945 roku.  

Dalszy czas w dziejach Polski to okres PRL, w którym ochrona za-
bytków zanotowała sukces w postaci odbudowy wielu zniszczonych 
miast i obiektów architektonicznych — tych ważnych i tych najważniej-
szych (np. Zamek Królewski w Warszawie), zaliczyła też porażki w po-
staci braku troski o poniemieckie zespoły i obiekty, będące zabytkami 
„niechcianymi”, a także brak dbałości o własność prywatną w postaci 
obiektów i zespołów architektoniczno-urbanistycznych, które po „de-
krecie” zostały odebrane ich właścicielom. 

Po 1989 roku nastąpił kolejny etap w działalności PSOZ związany  
z nową sytuacją polityczno-gospodarczą Polski. Etap ten trwa do dzi-
siaj. Czy zabytki na tym skorzystały? Na to pytanie zapewne da od-
powiedź Konferencja Jubileuszowa, która odbędzie się na końcu lis-
topada w pięknej Kotlinie Jeleniogórskiej na zamku w Wojanowie — 
rezydencji pałacowo-ogrodowej, która jak wiele innych przeszła trud-
ną drogę do czasu odzyskania świetności. 

 
Jerzy Jasieńko 

Kazimierz Kuśnierz 
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PAWEŁ DETTLOFF 
 
 
 
Służby konserwatorskie a ochrona i restauracja 
zabytków w II Rzeczypospolitej. Konserwatorstwo 

polskie w 20-leciu międzywojennym 
 
 
W Polsce podzielonej zaborami kult „pamiątek przeszłości” oraz wy-
wodząca się z niego ochrona zabytków należały do ważnych czyn-
ników zachowania tożsamości narodowej1. Świadomość doniosłości 
znaczenia zabytków pozostała obecna także w odrodzonej Rzeczy-
pospolitej, a już u progu odzyskania przez nią niepodległości dano te-
mu wyraz w prawodawstwie. Odzyskanie niepodległości przez Polskę 
w roku 1918 zbiegło się bowiem z wydaniem pierwszej polskiej usta-
wy chroniącej zabytki. Dotąd bowiem były one pozbawione pełno-
prawnej ochrony, gdyż w żadnym z trzech państw zaborczych nie 
wydano do końca I wojny światowej aktu prawnego, dostatecznie za-
bezpieczającego pod względem legislacyjnym historyczną spuściznę 
materialną na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej2.  

Ochrona zabytków na ziemiach polskich przyjmować zaczęła stop-
niowo zorganizowane formy działania jeszcze w drugiej połowie XIX 
wieku. W zaborze rosyjskim państwowa opieka nad zabytkami prak-
tycznie w ogóle nie istniała3. Od roku 1906 działało tam natomiast 
bardzo aktywnie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 
––––––––– 

1 Jerzy Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 
1795-1918, Warszawa 1975. 

2 Jarosław Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwo-
wej nad zabytkami sztuki w Polsce, „Ochrona zabytków sztuki”, 1930-1931, z. 1-4,  
cz. 1, s. 3-7. 

3 Jan Piotr Pruszyński, Prawna ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1977, s. 24-25; 
Michał Walicki, Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-
1862), Warszawa 1931, s. 28. 
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odgrywające istotną rolę w działaniu na rzecz ochrony i konserwacji 
zabytków4. Na terenie zaboru pruskiego urzędowy nadzór nad zabyt-
kami sprawowali konserwatorzy niemieccy, interesujący się jednakże 
głównie dziełami sztuki średniowieczej, wiązanymi z kulturą niemiecką5. 
W zaborze austriackim od roku 1856 działali polscy konserwatorzy 
podlegli wiedeńskiej Komisji do spraw badania i zachowania zabytków6, 
a w latach 1888–1890 powstały Grona Konserwatorów: „Galicyi Zachod-
niej” w Krakowie i „Galicyi Wschodniej” we Lwowie — dwa kolegialne 
ciała, zajmujące się ochroną zabytków, podlegające centralnej komisji 
wiedeńskiej7, pełniace nieformalnie funkcje polskiej służby konserwa-
torskiej8. Ich pełną skuteczność ograniczały jednak: brak jednolitej 
ustawy chroniącej zabytki oraz przepisów restrykcyjnych, jak również 
obywatelsko-honorowy i wyłącznie opiniodawczy status9. 

 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce zaistniały 

nowe warunki ochrony i konserwacji zabytków. Związane były one 
bezpośrednio z odrodzeniem państwa polskiego i powstaniem jego 
struktur administracyjnych, wśród których znalazły się instytucje po-
wołane do sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym. 

Dnia 31 października roku 1918 Rada Regencyjna, sprawująca wła-
dzę na terenie Królestwa Polskiego, wydała dekret o opiece nad za-
bytkami sztuki i kultury10. Dekret ten był pierwszym polskim aktem 
prawnym regulującym sprawy związane z ochroną dziedzictwa kultu-
rowego na terenie państwa polskiego. Dekret Rady Regencyjnej z ro-
ku 1918 stał się obowiązującym w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczy-
pospolitej, podstawowym aktem prawnym normującym kwestie ochrony 
zabytków11. Warto dodać, że nie we wszystkich krajach Europy 

––––––––– 
4 J. Wojciechowski, op. cit., s. 6; Szerzej o działalności TOnZP zob.: Ocalić przeszłość 

dla przyszłości, red. Ryszard Brykowski, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabyt-
ków”, seria B, t. LXXV, Warszawa 1985. 

5 J. Frycz, op. cit., s. 79-84, 131. 
6 Włodzimierz Demetrykiewicz, Konserwatorstwo zabytków archeologicznych, Kra-

ków 1886, s. 61; Piotr Dobosz, Prawne i organizacyjne aspekty działalności słuzby 
konserwatorskiej w 80-leciu, „Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakow-
skiego”, z. 1, Kraków 1994, s. 22. 

7 Teka Grona Konserwatorów, t. I, 1900, s. 333-334; J. Frycz, op. cit., s. 12;  
P. Dobosz, op. cit., s. 21-22. 

8 J. Frycz, op. cit., s. 11. 
9 W. Demetrykiewicz, op. cit., s. 67. Przeciw niedostatecznym rozwiązaniom oraz zbyt 

centralistycznej polityce Komisji wiedeńskiej wypowiadano się też np. na łamach 
„Architekta”: „Architekt”, R. XII: 1911, z. 9, s. 133-137; z. 10, s. 147-148.  

10 Ustawa o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (Dekret Rady Regencyjnej z dnia 
31.X.1918 o opiece nad zabytkami): Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), 
sygn MWRiOP 179, mik. B-4955; Dz. Pr. P. P. z 1918 r. Nr 16, poz. 36; Wojciechowski 
1930-1931a, s. 7. 

11 J. Wojciechowski, op. cit., s. 9; J.P. Pruszyński, op. cit., s. 27. 
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funkcjonowały tego typu przepisy. W rozporządzeniu tym zdefinio-
wano po raz pierwszy u nas pojęcie zabytku. Terminem tym określono 
nie tylko budowle „wybitne pod względem estetycznym i znamienne 
[...] dla miast, osad i wsi”, ale także, między innymi, układy urba-
nistyczne i zespoły zieleni (art. 4)12. Opiece podlegać miały wszystkie 
zabytki sztuki i kultury znajdujące się w granicach państwa polskiego, 
wpisane do tzw. inwentarza zabytków sztuki i kultury, oraz pozostałe, 
nie objęte inwentarzem — liczące nie mniej niż 50 lat (art. 1 i 5)13. 
Zwrócono przy tym uwagę na konieczność ochrony otoczenia zabytku 
i jego widoku, co było, jak na ówczesną Europę, elementem bardzo 
nowatorskim14.  

Opieka nad zabytkami należała do kompetencji ministra wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego, mianującego podległych sobie 
urzędowych konserwatorów, powołanych do sprawowania bezpośred-
niej pieczy nad zabytkami w terenie (art. 2 i 3). Wszystkie zabytki, 
podzielone na dwie grupy: tzw. nieruchome (tj. architekturę) i ru-
chome (tj. dzieła plastyki), podlegały opiece państwa bez względu na 
rodzaj własności (art. 12-17). Wszelkie prace przy zabytkach wyma-
gały akceptacji urzędowego konserwatora (art. 14-15, 20-21). Ochro-
nie podlegały ponadto również wykopaliska i obiekty archeologiczne 
(art. 24-27). Dekret regulował także kwestie ewentualnego wywłasz-
czania zabytków (zaniedbanych i zagrożonych zniszczeniem) na rzecz 
skarbu państwa oraz wywozu dzieł sztuki za granicę (art. 19, 26)15.  

Postanowienia dekretu uzupełniły, ustanowione wkrótce później, 
przepisy wykonawcze. Do najważniejszych z nich należało rozporzą-
dzenie Ministra Sztuki i Kultury z dnia 5 kwietnia roku 1919 o or-
ganizacji urzędów konserwatorskich. Określono w nim zakres kom-
petencji konserwatorów okręgowych. Do ich obowiązków należało 
między innymi: rozpoznanie zasobu zabytków okręgu, sporządzenie 
inwentaryzacji zabytków i wpisywanie ich do inwentarza, tj. urzędo-
wego spisu obiektów zabytkowych, wreszcie kontrola stanu zacho-
wania i nadzór nad pracami konserwatorskimi oraz udzielanie facho-
wych wskazówek. Na podstawie tego samego rozporządzenia powołano 
Radę Konserwatorów, kolegialne ciało złożone z przedstawicieli mini-
sterstwa oraz wszystkich konserwatorów okręgowych, mające obrado-
wać na specjalnych dorocznych zjazdach, poświęconych wypracowaniu 
właściwych zasad opieki nad zabytkami oraz aktualnym problemom 
––––––––– 

12 J.P. Pruszyński, op. cit., s. 27-28. 
13 J. Wojciechowski, op. cit., s. 7. 
14 J.P. Pruszyński, op. cit., s. 28. 
15 Wojciechowski, op. cit., s. 7-8. (Pełny tekst dekretu opublikowano w Dz. P.P. z dn.  

8 listopada 1918 r. nr 16, poz. 36). 
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konserwatorskim. Podobny, doradczy charakter miały mieć Okręgowe 
Komisje Konserwatorskie, utworzone na mocy rozporządzenia Mini-
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 maja ro-
ku 1924. Komisje te, działające w stolicach okręgów konserwatorskich, 
składać się miały z: urzędowego konserwatora danego okręgu, woje-
wody oraz po dwóch przedstawicieli miejscowych uczelni, towarzystw 
naukowo-kulturalnych lub artystycznych, duchowieństwa, a także czte-
rech osób mianowanych przez ministerstwo16. W roku 1925, w związku 
z podpisaniem konkordatu pomiędzy Rzeczpospolitą a Stolicą Apo-
stolską, ustanowiono w każdej z diecezji tzw. Komisje mieszane, 
zajmujące się kościelnymi zabytkami ruchomymi, w skład których 
wchodzili konserwatorzy państwowi i przedstawiciele Kościoła rzym-
skokatolickiego17. Należące do Kościoła budowle sakralne podlegały 
takim samym przepisom, jak i pozostałe zabytki architektury (tj. tzw. 
zabytki nieruchome)18. Ważną datą w dziejach państwowej służby 
konserwatorskiej w Polsce był rok 1928, kiedy to w Departamencie 
Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
zapewne wzorem Austrii, utworzono stanowisko Generalnego Konser-
watora Zabytków — centralnego organu mającego nadzorować pracę 
konserwatorów okręgowych19. 

Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami z roku 1918 
obowiązywał 10 lat. 14 marca 1928 wydane zostało Rozporządzenie 
Prezydenta RP o opiece nad zabytkami20 — nowy akt prawny doty-
czący ochrony zabytków w Polsce, pozostający w mocy aż do roku 
196221. Rozporządzenie to opracowane przez Ministerstwo Wyznań  
i Oświecenia Publicznego było poszerzeniem i uszczegółowieniem prze-
pisów z roku 191822. Zrezygnowano w nim z francuskiej zasady kla-
syfikowania obiektów według grup (to znaczy dzielenia ich na po-
szczególne kategorie odpowiadające ich wartości historycznej i ar-
tystycznej), a miejsce inwentarza zajął rejestr zabytków23. Przepisy  
––––––––– 

16 Skład Okręgowej Komisji Konserwatorskiej uzupełniać mogli tzw. członkowie- 
-korespondenci: J. Wojciechowski, op. cit., s. 8-9. 

17 J. Wojciechowski, op. cit., s. 9. 
18 W myśl art. 12-17 dekretu Rady Regencyjnej z 31.X.1918. J. Wojciechowski, op. 

cit., s. 7. 
19 J. Remer, II Ogólnopolski Zjazd Konserwatorski w Warszawie (uchwały i rezultaty), 

„Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2, s., s. 360. 
20 Rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Ustaw RP z dnia 14 marca 1928, 

poz. 265. Poszczególne rozdziały i artykuły omawia J. Wojciechowski, op. cit., s. 10-13. 
21 J.P. Pruszyński, op. cit., s. 28. 
22 Zob. Dekret Rady Regencyjnej z r. 1918 i rozporządzenie Prezydenta RP z r. 1928 – 

J. Wojciechowski, op. cit., s. 7-8 i  10-12. 
23 J. Wojciechowski, op. cit., s. 10-11. Obiekty zabytkowe nie wpisane do rejestru 

zyskiwały przy tym lepszą ochronę, ponieważ (w myśl art. 12) władze konserwatorskie 
mogły wstrzymać prace grożące ich zniszczeniem lub zniekształceniem. 
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z roku 1928, mimo pewnych braków i niedoskonałości, jak na tamte 
czasy, były racjonalne i nowatorskie24.  

 
Do podstawowych obowiązków urzędowych konserwatorów należało 

wydawanie orzeczeń o uznaniu obiektu za zabytek oraz opiniowanie  
i nadzorowanie wszelkich prac przy zabytkach. Już wiosną roku 1919 
ustanowiono 9 okręgów konserwatorskich, na których czele stanęli 
mianowani konserwatorzy (ryc. 1).  
 

 
 

Ryc. 1. Okręgi konserwatorskie w 1919 r. Wg „Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931,  
z. 1-4, cz. 1, ryc. 1 

 
Okręgi te obejmowały wyłącznie teren dawnego Królestwa Kongre-

sowego25. Po przyłączeniu do państwa polskiego zachodniej Galicji  
––––––––– 

24 J.P. Pruszyński, op. cit., s. 29. 
25 Rozporządzenie opublikowano w Monitorze Polskim, nr 81 z dn. 9 kwietnia 1919. 

Utworzone w roku 1919 okręgi konserwatorskie: warszawski, łódzki, kaliski, czę-
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i Wielkopolski, w roku 1919 ich liczba wzrosła do jedenastu. Wkrót- 
ce jednak okazało się, że z powodu trudności finansowych dalsze 
zwiększanie ilości etatów przeznaczonych dla konserwatorów nowych 
okręgów nie jest możliwe. W związku z tym nastąpiły przesunięcia 
kadrowe. Część konserwatorów z obszaru dawnej „Kongresówki” 
przeniesiono na stanowiska na terenach przyłączanych do Rzeczy-
pospolitej, a niektóre z dotychczasowych okręgów zaczęto łączyć  
z innymi. W roku 1920 okręgowe urzędy konserwatorskie włączono  
w struktury urzędów wojewódzkich, co z kolei zadecydowało o osta-
tecznej ilości i powierzchni okręgów konserwatorskich26. W roku 1923, 
wskutek oszczędnościowej polityki finansowej, zredukowano liczbę 
etatów, a tym samym i tak nielicznych stanowisk konserwatorskich. 
W zaistniałej sytuacji niemal każdy z konserwatorów zmuszony został 
objąć swą działalnością po dwa lub trzy województwa. Ostatecznie od 
lat 20. niemal do końca istnienia II RP podzielona była na osiem na-
stępujących okręgów konserwatorskich (ryc. 2): 1) obejmujący miasto 
Warszawę i woj. łódzkie; 2) obejmujący woj. warszawskie i biało-
stockie; 3) lubelski — obejmujący woj. lubelskie, poleskie i wołyńskie; 
4) wileński — obejmujący woj. wileńskie i nowogrodzkie; 5) poznański 
— obejmujący woj. poznańskie i pomorskie; 6) krakowski — obejmują-
cy woj. krakowskie i kieleckie; 7) lwowski — obejmujący woj. lwow-
skie, tarnopolskie i stanisławowskie; 8) śląski27. Krótko przed wybuchem 
II wojny światowej wydzielono nowy okręg konserwatorski (obejmują-
cy województwo wołyńskie) ze stolicą w Łucku28. Tworząc poszczególne 
okręgi konserwatorskie, oprócz podziału administracyjnego, kierowano 
się ilością zabytków na danym terenie oraz istnieniem instytucji na-
ukowych i kulturalnych pomocnych w ochronie dziedzictwa kultural-
nego. Dlatego też, w miarę możliwości, na stolice okręgów wyznacza-
no miasta uniwersyteckie29. Konserwatorami byli z reguły historycy 
sztuki lub architekci30. Po włączeniu służb konserwatorskich w struk-
tury urzędów wojewódzkich jako „Oddziały sztuki”, do zadań konser-
watorów okręgowych, oprócz czynności związanych z ochroną zabyt- 
 

––––––––– 
stochowski, radomski, lubelski, siedlecki, łomżyński i płocki: J. Wojciechowski, op. cit., 
s. 8, 14. 

26 J. Wojciechowski, op. cit., s. 14-17. 
27 J. Wojciechowski, op. cit., s. 18-19. 
28 O dokładnej dacie utworzenia tego okręgu brak bliższych danych. Świadczy o nim 

jednak publikowane sprawozdanie Zbigniewa Rewskiego występującego jako Okręgowy 
Konserwator Zabytków: Zbigniew Rewski, Kronika, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 
R. V:1937, s. 252-253. 

29 J. Wojciechowski, op. cit., s. 17. 
30 Paweł Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 

1918-1939. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 73-83. 
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Ryc. 2. Okręgi konserwatorskie w 1930 r. Wg „Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931,  
z. 1-4, cz. 1, ryc. 2 

 
ków31, należały także sprawy związane z szeroko pojmowaną kulturą 
oraz sztuką współczesną (m. in. teatry, w tym amatorskie, wystawy, 
zespoły regionalne itp., a także sprawy mające z nią już bardzo daleki 
związek, takie jak np. kontrola widowisk, cenzura filmów i prasy). Tak 
szeroki zakres czynności odbijał się niekorzystnie na wypełnianiu 
podstawowych obowiązków konserwatorów32. Dodatkową bolączką 
konserwatorów okręgowych była szczupłość podległego im personelu. 
––––––––– 

31 Zakres i charakter pracy Okręgowych Konserwatorów Zabytków doskonale oddają 
Dzienniki Konserwatorskie Bogdana Tretera: Dzienniki Konserwatorskie Bogadana 
Tretera 1931-1944, opr. Olga Dyba, Marian Kornecki, Roman Marcinek, „Teki Kra-
kowskie”, z. XI, Kraków 2000. 

32 J. Wojciechowski, op. cit., s. 20-26.  
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Najczęściej ograniczał się on do jednego lub najwyżej dwóch pracow-
ników merytorycznych33. Pomimo wciąż wysuwanych przez środowis-
ko konserwatorskie postulatów zwiększenia liczby etatów w urzędach 
Konserwatorów Okręgowych oraz liczby samych okręgów34, sytuacja 
ta nie zmieniła się zasadniczo do końca istnienia II Rzeczypospolitej. 
Oprócz niemal niedostatecznych środków na zabiegi konserwatorskie 
oraz niedostatku fachowych stanowisk (etatów) do największych trud-
ności, na jakie napotykali międzywojenni konserwatorzy zabytków, 
należała mała świadomość wartości zabytków w społeczeństwie35. Po-
ważnym problemem w relacjach pomiędzy władzami konserwatorski-
mi a duchowieństwem parafialnym stawała się kwestia ochrony drew-
nianych kościołów36. 

Opisując trudne warunki działania międzywojennych konserwato-
rów urzędowych warto dodać, że byli oni dodatkowo narażenia na 
różnego rodzaju naciski, w tym władz zwierzchnich. Dowodzą tego ich 
drogi zawodowe, np. Jerzy Remer, od roku 1930 pierwszy w dziejach 
Polski Generalny Konserwator Zabytków, po 7 latach piastowania tej 
godności, został karnie zdegradowany na (niższe w hierarchii) stano-
wisko okręgowego Konserwatora Zabytków w Krakowie37. 

W celu zapewnienia prawidłowej pod względem merytorycznym 
ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, oprócz państwowej służ-
by konserwatorskiej (urzędów konserwatorskich) powołane zostało 

––––––––– 
33 Zob. „Stan osobowy konserwatorów i sił pomocniczych” w roku 1930: J. Wojcie-

chowski, op. cit., s. 21. 
34 Na niedostateczną ilość konserwatorów rządowych narzekano np. na II Ogólno-

polskim Zjeździe Konserwatorów  w roku 1927 w Warszawie: J. Remer, II ogólnopolski 
Zjazd Konserwatorski…, s. 356-359. 

35 Na trudności te uskarżano się często w trakcie ogólnopolskich zjazdów Rady 
Konserwatorów: P. Dettloff, op. cit., s. 50. 

36 Dowodem tutaj może być pismo Konserwatora okręgu łódzkiego do wojewody  
z r. 1930, w którym konserwator uskarża się na nieprzestrzeganie rozporządzenia  
o ochronie zabytków, czego najbardziej charakterystycznym objawem jest postępowa-
nie parafii wobec starych kościołów drewnianych i murowanych, stojących obok no-
wych świątyń. Jak donosił konserwator, „Przepiękne zabytki architektury grożą zawale-
niem się, gdyż parafianie mając nowy kościół nie interesują się starym”. Stąd cały 
ciężar ochrony tych zabytków spada na Państwo. Niestety „przy obecnej kompresji 
finansowej Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego asygnuje mini-
malne sumy na konserwację zabytków, potrzeby zaś są nieproporcjonalne do otrzy-
mywanych subwencji”. W kilku województwach z pomocą finansową konserwatorom 
przychodzili starostowie i sejmiki wojewódzkie: P. Dettloff, op. cit., s. 50. 

37 Powodem usunięcia Jerzego Remera ze stanowiska Generalnego Konserwatora 
Zabytków był jego sprzeciw wobec zamierzonego zakupu i wywiezienia do Warszawy 
późnogotyckiego poliptyku św. Jana Jałmużnika z klasztoru augustianów w Krakowie: 
Józef Poklewski, Jerzy Remer (1888-1979) historyk sztuki, konserwator i muzeolog, 
prof. UMK [w:] Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), red Marian Biskup  
i Andrzej Giziński, Warszawa-Toruń-Poznań 1989, s. 284; Janina Mazurkiewicz, 
Curriculum vitae Jerzego Ludwika Adama Remera (1888-1979) [w:] Konserwator  
i zabytek. In memoriam Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 63. 
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specjalne, ogólnokrajowe ciało opiniodawcze, zwane Radą Konserwa-
torów38. Odegrało ono istotną rolę w kształtowaniu poglądów oraz 
wypracowywaniu metod konserwatorskich w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego39. W skład Rady wchodzili wszyscy konserwatorzy 
okręgowi (wojewódzcy), naczelnik Wydziału Zabytków i Muzeów przy 
Ministerstwie Sztuki i Kultury (a następnie Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego) oraz (od roku 1928) Generalny Konser-
wator Zabytków, a także zapraszani goście. Zbierająca się zwykle raz 
do roku, Rada wypowiadała się kolegialnie w aktualnych sprawach,  
a także trudniejszych do rozwiązania problemach konserwatorskich — 
zajmując na ich temat ostateczne stanowisko40. Przy okazji rozważa-
nia konkretnych przypadków prezentowano ogólniejsze opinie i zale-
cenia o charakterze teoretycznym. Rada była najważniejszym forum 
dyskusyjnym w Polsce, poświęconym ochronie i konserwacji zabyt-
ków, a doroczne zjazdy stały się okazją do wymiany poglądów, a za-
razem płaszczyzną wypracowania jednolitych, obowiązujących zasad 
postępowania41.  

W okresie międzywojennym podjęto próbę wydawania fachowego 
periodyku poświeconego zagadnieniom ochrony zabytków. Podsumowa-
niem dokonań służby konserwatorskich w pierwszym 10-leciu II RP 
(tj. lat 1919–1931) było imponujące, jak na owe czasy i polskie wa-
runki, czasopismo „Ochrona Zabytków Sztuki”, wydane przez Mini-
sterstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Urząd 
Generalnego Konserwatora Zabytków42, niestety, z braku odpowied-
nich środków, później już nie kontynuowane. 

 
Główną przeszkodą w podejmowaniu działań na rzecz ochrony  

i konserwacji zabytków w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
był niemal ciągły brak dostatecznych środków finansowych. Problem 
ten pojawiał się stale w sprawozdaniach z działalności okręgowych 
konserwatorów. Często nie wystarczało funduszy na wykonanie naj-
pilniejszych prac konserwatorskich, np. tylko zabezpieczających obiekt 
przed dalszą destrukcją, nie mówiąc już o przeprowadzaniu szerszego 
zakresu działań. Trudności w finansowaniu inwestycji konserwator-
skich wynikały z ogólnego stanu gospodarki państwa i jego skromnego 
––––––––– 

38 Rada Konserwatorów powołana została na podstawie Rozporządzenia z dnia  
9 kwietnia roku 1919 o organizacji urzędów konserwatorskich: J. Wojciechowski,  
op. cit., s. 8. 

39 Bohdan Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992, s. 45. 
40 J. Wojciechowski, op. cit, s. 8. 
41 P. Dettloff, op. cit., s. 51-55. 
42 „Ochrona Zabytków Sztuki”, z. 1-4, cz. 1-2, Warszawa 1930-1931. 
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budżetu. Należy przy tym pamiętać, że większość z najważniejszych 
historycznych budowli na terenie II Rzeczypospolitej zdana była nie-
mal wyłącznie na opiekę państwa43. Dotyczyło to nie tylko gmachów 
użyteczności publicznej, będących własnością skarbu państwa, ale 
także licznych i szczególnie cennych budowli sakralnych należących 
do Kościoła rzymskokatolickiego, który nie był w stanie zapewnić od-
powiednich środków na ich konserwację. W niektórych przypadkach 
zasobniejsze instytucje i zgromadzenia kościelne podejmowały wpraw-
dzie poważne i kosztowne przedsięwzięcia konserwatorskie przy swo-
ich zabytkowych klasztorach i świątyniach, ale większosć parafii i za-
konów nie mogło podołać materialnym wyzwaniom, jakie łączyły się  
z utrzymaniem, bieżącą konserwacją, a nierzadko także koniecznością 
odbudowy należących do nich zabytków. Warto dodać, że najważ-
niejsze historyczne świątynie w Polsce znajdowały się pod oficjalnym 
patronatem państwa, co łączyło się z możliwością zwrotu części 
środków poniesionych przez ich użytkowników na remonty i konser-
wacje44. Władze świeckie nie były jednak w stanie zaspokoić wszys-
tkich potrzeb w tym względzie. W roku 1937 na XXII Zjeździe Rady 
Konserwatorów stwierdzono, że co prawda „poprawia się powszech-
ność poczucia obowiązku stałego konserwowania i bieżących napraw 
zabytków przez ich właścicieli, ale nadal znaczna część subwencji 
państwowych idzie na zabytki zniszczone lub zaniedbane, które winny 
być konserwowane z innych środków (dotyczy to zwłaszcza obiektów 
sakralnych)”45. W rozdziale kredytów na konserwację nie pomijano 
także zabytkowych świątyń innych wyznań, tj. cerkwi, bóżnic i me-
czetów46. 

W nieco innej sytuacji znajdowały się zabytki architektury świec-
kiej, takie jak znajdujące się w rękach prywatnych kamienice, dwory  
i pałace. Ich właściciele zwykle starali się na bieżąco dbać o należyty 
stan techniczny swoich nieruchomości, należy jednak pamiętać, że 
fachowy nadzór konserwatorski nad tymi zabytkami, podobnie jak  
i możliwość ingerencji ze strony służb konserwatorskich były dość 
ograniczone47. Często dotyczyły one jedynie strony zewnętrznej bu-
dynków. Jak dowodzi przykład kamienic staromiejskich w Toruniu  
i Warszawie, o ile prywatni właściciele radzili sobie z bieżącym 
––––––––– 

43 P. Dettloff, op. cit., s. 61-70. 
44 Świątyniom pozostającym pod patronatem państwa w myśl przepisów przysługiwał 

zwrot 1/6 kosztów remontu: P. Dettloff, op. cit., s. 67-68. 
45 P. Dettloff, op. cit., s. 68. 
46 P. Dettloff, op. cit., s. 68-69. 
47 Znaczna liczba zabytków prywatnych, np. kamienic, nie była wpisana do rejestru 

zabytków, co utrudniało ochronę. 
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utrzymaniem swoich domów, to inne dodatkowe prace, mające na 
celu np. odsłonięcie wartościowych elementów architektonicznych lub 
ich rekonstrukcję, a niekiedy nawet zwykły remont elewacji, wy-
kraczały już poza ich możliwości. Dlatego w Toruniu subwencje na 
tego typu prace udzielał Konserwator Zabytków, a remont fasad ryn-
ku staromiejskiego w Warszawie sfinansowało Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości48. Podobnie było w Zamościu49. Warto też 
dodać, że w okresie międzywojennym utrzymanie w należytym stanie 
większych zespołów dworskich i pałacowych stawało się również co-
raz poważniejszym problemem dla ich właścicieli. Na pogarszający 
się stan tych zespołów, nierzadko już opuszczonych i niszczejących, 
wwrócił uwagę XXII Zjazd Rady Konserwatorów. Stwierdzono na nim 
m.in., że „…część pałaców stoi opuszczona, wiele oddawanych jest na 
Skarb Państwa w formie darowizn lub za zadłużenie podatkowe”50. 

W zaistniałej sytuacji głównym inwestorem, a często także inicja-
torem prac podejmowanych przy zabytkach było państwo. Liczba i za-
kres podejmowanych projektów konserwatorskich uzależnione były 
jednak ściśle od możliwości finansowych ich zrealizowania. Od swego 
powstania aż do końca istnienia II Rzeczypospolitej, państwo polskie 
stawało wobec coraz to nowych problemów i zadań, uniemożliwiają-
cych, lub co najmniej spychających na dalszy plan ochronę dziedzic-
twa kulturowego. W roku 1919, w myśl rozporządzenia Ministerstwa 
Robót Publicznych, wysokość jednorazowej subwencji na ten cel nie 
mogła przekraczać 20 tys. marek. Rok później, w zatwierdzonym 
przez ministerstwo budżecie wykreślono wiele ważnych punktów, mię-
dzy innymi środki na konserwację zabytków, w tym także zapomogi 
na roboty „restauracyjno-konserwatorskie około zniszczonych przez 
wojnę kościołów”. Z kolei w preliminarzu budżetowym na rok 1921 
przeznaczono 9 000 000 marek na konserwację i inwentaryzację za-
bytków. Nie były to jednak kwoty wystarczające na sfinansowanie 
najpilniejszych prac konserwatorskich. W samym województwie po-
morskim, oszczędzonym przez działania wojenne, postulowane przez 
konserwatorów minimalne dotacje na najpilniejsze roboty przewyż-
szały 6-krotnie sumy przyznane. Często obniżano też wysokość usta-
lonych wcześniej dotacji — np. w roku 1921 subwencja na zabytki 
woj. łódzkiego wyniosła 1 400 000 marek, choć wcześniej przewidziano 
na nie 5 mln marek. Należy przy tym pamiętać, że przy postępującej 
––––––––– 

48 P. Dettloff, op. cit., s. 69.  
49 Stanisława Misieczko-Rudnik, Prace konserwatorskie w Zamościu w latach 1918-

1939, Studia i Materiały PKZ, Warszawa 1979, s. 26-28. 
50 P. Dettloff, op. cit., s. 70. 
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wówczas inflacji realna wartość przyznawanych środków szybko sta-
wała się jeszcze niższa. Piętrzące się poważne trudności finansowe 
skłoniły w roku 1921 Radę Konserwatorów do wystosowania alarmu-
jącego memoriału adresowanego do premiera. W piśmie tym zwró-
cono m.in. uwagę na to, że: „skromne środki (na konserwację) nie 
ulegają zwiększeniu, co wobec inflacji uniemożliwia wszelką racjonal-
ną działalność”. Konieczność zwiększenia subwencji państwowych na 
prace konserwatorskie podkreślono także w postulatach II Ogólnopol-
skiego Zjazdu Konserwatorów w roku 192751. Spektakularnym przy-
kładem niewydolności państwowego systemu dotacji na konserwację 
zabytków było desperackie rozpoczęcie ratowania ruin zamku w Tro-
kach z pożyczki bankowej zaciągniętej prywatnie przez Okręgowego 
Konserwatora, Stanisława Lorentza na własne nazwisko w roku 192952. 
Państwo polskie, świadome trudnej sytuacji budżetowej, nie pozwala-
jącej na zaspokojenie wszystkich potrzeb związanych z ochroną za-
bytków, starało się włączyć do niej społeczeństwo. Służyły temu różne 
rozporządzenia i okólniki, np. Ministerstwa Sztuki i Kultury z roku 
1922, wzywający społeczeństwo do akcji ochrony zabytków53. Po-
stępująca w latach 20. odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych objęła 
także budowle zabytkowe, niemniej jednak wobec ogromu innych po-
trzeb, ta grupa obiektów nie mogła stać się głównym podmiotem  
w wydatkach budżetu, czego zresztą władze państwowe były w pełni 
świadome54. Dlatego też odbudowa zabytków dotkniętych przez I woj-
nę światową trwała latami, przez cały okres dwudziestolecia między-
wojennego, przy czym niektórym z nich w ogóle nie dane było po-
dźwignąć się z ruin. Na nierozwiązany ostatecznie problem zabytków 
zniszczonych w czasie I wojny światowej zwracał np. uwagę Gene-
ralny Konserwator Zabytków Jerzy Remer jeszcze w roku 193555. 

––––––––– 
51 P. Dettloff, op. cit., s. 61-63. 
52 Stanisław Lorentz, Album wileńskie, Warszawa 1986, s. 54; Józef Poklewski, Wileń-

sko-nowogródzki okręg konserwatorski w okresie międzywojennym, „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici” Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo XVII. Nauki Humanistyczno-
Społeczne, z. 226: 1991, s. 221. 

53 J. Wojciechowski, op. cit., s. 23; Michał Trzewik, Niektóre postacie konserwator-
stwa lubelskiego – Biogramy, „Lubleszczyzna”, nr 2, 1/1996, s. 20-37, s. 11-12. 

54 P. Dettloff, op. cit., s. 64.  
55 Do grupy najbardziej zniszczonych w czasie wojny zabytków należały zespoły 

poklasztorne w Wigrach i na św. Krzyżu. Zespół pokamedulski w Wigrach w roku 1930 
w znacznej części był już odbudowany ze zniszczeń wojennych, ale całkowite 
ukończenie odbudowy wymagało wówczas jeszcze dużych nakładów finansowych.  
W klasztorze pobenedyktyńskim na Św. Krzyżu w latach 20. podjęto niezbędne 
reparacje ze składek i dotacji. Do wykonania pozostawały natomiast roboty 
kamieniarskie i odbudowa wieży. W roku 1933 w wileńsko-nowogródzkim okręgu 
konserwatorskim znajdowały się jeszcze bardzo zniszczone w czasie wojny zabytki: 
kościoły w Sućkowie, Byteniu (pobazyliański), klasztory w Dereczynie i w Trokach 
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Większość dotacji przyznawanych na pojedyncze obiekty nie prze-
kraczała kwoty 1000 zł, gdy tymczasem koszt podstawowych prac 
remontowo-budowlanych opiewał przeciętnie na kilka do kilkunastu 
tysięcy złotych. Poważniejsze przedsięwzięcia wymagały oczywiście 
poważniejszych nakładów56. Bardziej skomplikowane zabiegi kon-
strukcyjne były jeszcze kosztowniejsze. Na przykład zabezpieczenie  
i wzmocnienie romańskich murów kolegiaty w Tumie pod Łęczycą 
pochłonęło „sto kilkadziesiąt” tysięcy zł57. Nic też dziwnego, że wielu 
z planowanych lub rozpoczętych prac w ogóle nie podejmowano lub 
przerywano z braku środków58. W tej sytuacji, regułą stało się przy-
dzielanie subwencji niemal wyłącznie na najpilniejsze prace o cha-
rakterze zabezpieczającym, w przypadku poważnego zagrożenia lub 
uszkodzenia obiektu. W myśl Rozporządzenia Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego z roku 1930, kredyty na kon-
serwację zabytków mogły być przyznawane „tylko w nieznacznej  wy-
sokości i tylko na najbardziej konieczne w tej dziedzinie państwowej 
potrzeby”. Podobnie było w przypadku dzieł malarstwa. W 1935 r. 
stwierdzono, że „z powodu wielkiej ilości zabytków malarstwa wyma-
gających podjęcia prac i nikłych środków finansowych konserwować 
można na razie tylko najważniejsze zabytki”. Do najczęściej dotowa-
nych obiektów należały zabytki „nie mające opieki”, zwłaszcza ruiny 
zamków59. Każdego roku potrzeby konserwatorskie były w skali całe-
go kraju ogromne. Na przykład opracowany na XVI Zjeździe Rady 
Konserwatorów (1931) wykaz najpilniejszych prac konserwatorskich 
na rok budżetowy 1931/1932 opiewał na kwotę ok. 300 000 zł. Zwa-
żywszy na ówczesny kryzys gospodarczy, przyznane dotacje prawdo-
podobnie musiały być niższe od postulowanej sumy. Pięć lat później,  
a więc w okresie względnej stabilizacji i stopniowego wzrostu gos-
podarczego, suma dotacji państwowych na cele konserwatorskie wy-
niosła zaledwie 80 tysięcy złotych, co pozwoliło na podjęcie lub 
kontynuację prac przy 73 obiektach. Jak słusznie stwierdziła Rada 
Konserwatorów: „Pomoc państwowa w tak nikłych środkach jest tylko 

––––––––– 
(pobernardyński), pałace w Mosarzu, Dereczynie, Szczorsach i Leonpolu. W opinii 
Konserwatora Okręgowego zabytki te mogłyby być jeszcze odbudowane, ale z barku 
środków stało się to niemożliwe: P. Dettloff, op. cit., s. 64-65, 413. 

56 P. Dettloff, op. cit., s. 413-416. 
57 Tymoteusz Sawicki, Kronika, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, t. V: 1937, s. 375. 
58 P. Dettloff, op. cit., s. 416-417. 
59 Szczególna troska o zamki przejawiała się w stosunkowo licznych dotacjach na ich 

konserwację, np. w r. 1921 konserwacja ruin zamku w Golubiu (prace zabezpieczające) 
pochłonęła niemal w zupełności fundusze przyznane na konserwację okręgu (Pomorza): 
P. Dettloff, op. cit., s. 66. 
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akcją ratunkową dla najbardziej zagrożonych obiektów”. Sytuacja ta 
do wybuchu II wojny światowej niewiele się zmieniła60. 

Opisane trudności finansowe znacznie ograniczyły możliwości i za-
kres działań konserwatorskich w Polsce w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Ochronę zabytków starano się jednak realizować  
z pełną determinacją. Oceniając przeszło dziesięcioletnią państwową 
opiekę nad zabytkami, Jarosław Wojciechowski, naczelnik Wydziału 
Zabytków i Muzeów przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, w nieco patetycznych, ale jakże trafnych słowach 
podsumał trud ówczesnych służb konserwatorskich w Polsce: pomimo 
szeregu piętrzących się trudności i przeciwności, wyniki tej pracy  
„...są bardzo wielkie, to jest już zasługą osobistą tego szczupłego 
grona ideowców, którzy w warunkach nader ciężkich nieśli lub niosą 
dotąd z poświęceniem ofiarną swą służbę — jakże często niedoce-
nianą! — dla dobra i wielkości Narodu”61. 

 
W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości większość 

zabytków i dzieł sztuki w ogóle nie była zinwentaryzowana62. Jedynie 
zabytki Wielkopolski, Pomorza i Śląska figurowały w niemieckich 
katalogach63, a tylko kilka powiatów małopolskich doczekało się na 
początku wieku XX podobnych polskich opracowań64. Ich brak w sto-
sunku do pozostałej, ogromnej ilości obiektów dał się odczuć szcze-
gólnie boleśnie w obliczu zaistniałych zniszczeń wojennych65. Nie 
tylko jednak prawidłowa odbudowa i rekonstrukcja, ale również bie-
żąca konserwacja i systematyczna ochrona wymagały dokładnego roz-
poznania wszystkich zabytków i dzieł sztuki. Świadomi tego stanu, 
polscy naukowcy już u progu istnienia niepodległej Rzeczypospolitej 
zarysowali konkretne propozycje realizacji tego zadania66, uwzględ-
nione w wydanych rozporządzeniach i instrukcjach ministerialnych, 
––––––––– 

60 P. Dettloff, op. cit., s. 66-67. 
61 J. Wojciechowski, op. cit., s. 26. 
62 Stanisław Tomkowicz, Znaczenie i zadania inwentaryzacji zabytków w Polsce, 

„Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2, s., s. 409-410.  
63 Julius Kohte, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Posen, I-IV, Berlin 1896; 

Joh Heise, Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Westppreussen, 1-3, Danzig 1884-
1887. Oprócz tego podobne inwentarze Hansa Lutscha dla Śląska i Adolfa Boettichera 
dla Prus Wschodnich. 

64 S. Tomkowicz, Powiat grybowski, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, 
I, s. 95-165; Tenże, Powiat gorlicki, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej”, I: 
1900, s. 176-319; Tenże, Powiat krakowski, „Teka Grona Konserwatorów Galicyi 
Zachodniej”, II: 1906, s. 1-318, 365-67. 

65 J. Lewicki, op. cit., s. 375. 
66 J. Remer 1930-1931c, s. 413; Nauka polska, jej potrzeby, organizacja, rozwój, t. I, 

Warszawa 1918, s. 412, 423-438 i t. II, Warszawa 1919, s. 249-260, 394-426, 440-443. 
(Cyt. za J. Remer, Program inwentaryzacji…, s. 413-415).  
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dotyczących organizacji urzędów konserwatorskich67. Lata powojenne 
nie pozwoliły jednak na jego pełen urzeczywistnienie ze względu na 
brak fachowców i środków finansowych, główny wysiłek konserwato-
rów skupiał się bowiem na usuwaniu zniszczeń i ratowaniu ocalałego 
dziedzictwa68. Mimo tych obiektywnych trudności, do początku lat 30. 
w archiwach wojewódzkich oddziałów sztuki, tj. okręgowych konser-
watorów zabytków zgromadzono przeszło 20 tys. klisz fotograficznych 
i ok. 4.5 tys plansz architektoniczno-pomiarowych odnoszących się do 
1856 obiektów zabytkowych, z reguły w tym czasie restaurowanych 
lub konserwowanych69. W 1928 roku na Powszechnej Wystawie Kra-
jowej w Poznaniu zaprezentowano materiały inwentaryzacyjne w po-
staci szeregu map z zaznaczonymi grupami zabytków70. 

W roku 1927 zwrócono się do władz państwowych z postulatem 
utworzenia specjalnego instytutu powołanego do wykonywania inwen-
taryzacji71. Powołano go w roku 1929 (w Departamencie Sztuki Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) pod nazwą 
Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków Sztuki (w skrócie CBI)72. 
Realizację zadań inwentaryzacyjnych powierzano jednak nadal okrę-
gowym urzędom konserwatorskim. Szczegółową instrukcję dla inwen-
taryzatorów, skonsultowaną z gronem specjalistów — historyków sztuki, 
wydano w roku 193073. Wkrótce okazało się, że mimo pełnego zaan-
gażowania Okręgowych Konserwatorów Zabytków sprawna inwenta-
ryzacja zabytków nie może opierać się wyłącznie na nielicznych pra-
cownikach urzędów konserwatorskich, ale powinna bazować na spec-
jalnie przygotowanym do tego celu gronie fachowców74.  

 
Podstawową i najważniejszą formą działalności okręgowych kon-

serwatorów było prowadzenie rejestru zabytków oraz uzgadnianie 
wszelkich prac dotyczących zabytków. 
––––––––– 

67 J. Remer, Program inwentaryzacji…,  s. 416.  
68 J. Remer, Program inwentaryzacji…,  s. 413, 416. 
69 J. Wojciechowski, Co zrobiono..., s. 243; J. Remer, Program inwentaryzacji…,  

s. 416-417. 
70 Jerzy Remer, Program inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce, „Ochrona Zabyt-

ków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2, s. 417. Podobne prezentacje zebranych 
materiałów inwentaryzacyjnych miały wcześniej miejsce w roku 1921 (w Kielcach) oraz 
roku 1927 (w Wilnie i Warszawie): Jakub Lewicki, Inwentaryzacja zabytków w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, „Ochrona Zabytków”, LII: 1999, s. 378-379. 

71 J. Remer, II Ogólnopolski Zjazd Konserwatorski w Warszawie (uchwały i rezultaty), 
„Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2, s. 358-359. J. Remer, Program 
inwentaryzacji…, s. 414-415. 

72 J. Remer, II Ogólnopolski Zjazd Konserwatorski…, s. 360-361; J. Remer, Program 
inwentaryzacji…, s. 418. 

73 J. Remer, Program inwentaryzacji…, s. 419. Tamże pozostałe, zasadnicze elementy 
instrukcji. 

74 J. Remer, Program inwentaryzacji…, s. 420-421. 
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Ryc. 3. Mapa II Rzeczypospolitej z zaznaczonymi ważniejszymi realizacjami konserwa-
torskimi. Wg „Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2 

 
Na liście (zwanej początkowo inwentarzem, a potem rejestrem) 

starano się umieścić wszystkiej najważniejsze zabytki — zgodnie z ów-
cześnie przyjętymi kryteriami, tj. z reguły powstałe przed poł. XIX w., 
choć teoretycznie nie wykluczano poźniejszych, wybitnych dzieł75. 
Np. w Krakowie do rejestru wciągnięto niemal wszystkie zabytki sa-
kralne i użyteczności publicznej oraz szereg cenniejszych kamienic na 
obszarze Starego Miasta76. 
––––––––– 

75 Zob. Przepisy Dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami. J. Remer, Pro-
gram inwentaryzacji…,  s. 419. 

76 Akta Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (teczki rejestru za-
bytków). 
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Niemałą zasługą urzędujących konserwatorów było ocalenie sze-
regu cennych zabytków od grążącej im ze strony użytkowników (a nie-
rzadko władz lokalnych) rozbiórki, czego dowodzą decyzje i interwen-
cje okręgowych konserwatorów dotyczące nie tylko licznych świątyń 
wiejskich, zwłaszcza drewnianych77, ale także dzieł architektury mo-
numentalnej, czego przykładem był sprawa tzw. Bramy Bydgoskiej  
w Toruniu. Budowla ta, należąca do najcenniejszych, barokowych ka-
mienic w tym mieście, w latach 20. była wraz sąsiednią zabudową 
zagrożona rozbiórką, w związku z planowanym w tym miejscu przebi-
ciem arterii komunikacyjnej. Wskutek sprzeciwu okręgowego konser-
watora Nikodema Pajzderskiego kamienice ocalały78.  

 
Już na początku swej działalności polscy konserwatorzy stanęli 

przed wieloma problemami i wyzwaniami. Wiązały się one przede 
wszystkim z dramatyczną sytuacją, w jakiej znajdowało się dzie-
dzictwo kultury materialnej dawnej Rzeczypospolitej. 

Zniszczenia zabytków w czasie I wojny światowej postawiło polskie 
środowisko konserwatorskie przed trudnym dylematem w nowej, nie-
znanej dotąd sytuacji. W myśl zaaprobowanych wcześniej postulatów 
ograniczenia działań przy zabytkach do ich utrwalenia w stanie za-
stanym, przekazanym przez historię, zabytki zniszczone w czasie 
wojny należałoby pozostawić jako ruiny. Istniała jeszcze możliwość 
odbudowy tych gmachów w nowym, współczesnym kształcie. Rozwią-
zania te brane były pod uwagę i znalazły zwolenników79. Zdecydo-
waną przewagę zdobyło jednak przekonanie o konieczności wiernego 
odtworzenia zabytków w ich dawnej, historycznej postaci, na podstawie 
dokładnych danych na temat ich wyglądu przed zniszczeniem i w opar-
ciu o metody naukowe80. Propagowane zasady prawidłowej rekonstru-
kcji zabytków istotnie różniły się od dawnych, XIX-wiecznych metod 
restaurowania zabytków. Opowiadano się mianowicie za bezwzględ-
nym utrzymaniem nawarstwień stylowych. Wyłączono z nich jednak 
naleciałości z czasów zaborów, uważane za bezwartościowe, a wręcz 

––––––––– 
77 Liczne przykłady podaje np. Kronika Konserwatorska za r. 1929 i 1930, „Ochrona 

Zabytków Sztuki 1930-1931”, z. 1-2, cz. 2, s. 323-354. 
78 Kompromisowym rozwiązaniem okazało się wybicie w parterach kamienic podcieni 

dla ruchu miejskiego: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy. Akta Urzędu Wojewódz-
kiego Pomorskiego, Rep. 4, sygn. 8286. 

79 Józef Piotrowski, Ochrona zabytków a odbudowa kraju, Lwów 1916., s. 16, 41-43; 
P. Dettloff, op. cit., s. 97-102. 

80 Odbudowa zabytków architektury. Zadania konserwatorskie chwili obecnej, usta-
lone przez Wydział konserwatorski podług programu i pod redakcją Jarosława Woj-
ciechowskiego. Uzupełnione danymi z referatów Edwarda Trojanowskiego i Zygmunta 
Otto, Warszawa 1915; P. Dettloff, op. cit.j s. 89, 103-120. 
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szkodliwe. Ze szczególną troską podchodzono do kwestii zachowania 
autentyku. Konserwatorzy stali na stanowisku podporządkowania czę-
ściom zabytkowym nowych dodatków. Zalecano odróżniać elementy 
autentyczne od rekonstruowanych, choć stanowisko w tej kwestii nie 
było do końca jednoznacznie określone. Stanowczo podkreślano ko-
nieczność fachowego traktowania zabytku. Działania przy nim powie-
rzać miano wyłącznie specjalistom, a ich wytyczne opierać się na ba-
daniach naukowych. Niezwykle istotnym było też stwierdzenie, że 
każdy zabytek wymaga indywidualnego traktowania. Ta obiektywna 
teza uchronić miała zapewne przed doktrynerstwem81. 

 
Z wyliczeń konserwatorów wynika, że działania wojenne dotknęły 

kilkaset (ponad 660) zabytków. Stopień zniszczeń w poszczególnych 
budowlach był różny i wahał się od kilku i kilkunastu do kilkudzie-
sięciu procent substancji. W większości przypadków konieczne było 
podjęcie prac remontowo budowlanych, mniejszych lub większych,  
a niekiedy nawet niemal kompletnej odbudowy zrujnowanych i po-
ważnie zniszczonych zabytków82. Do tych ostatnich zaliczały się np. 
kościoły: parafialny w Brochowie (ryc. 4–5)83, podominikański w Wy-
sokim Kole, pobernardyński w Przasnyszu i wiele innych, a do naj-
bardziej znanych gotycka kolegiata w Wiślicy84. Większość z nich pie-
czołowicie odtwarzano w formach historycznych85, na co pozwalała 
inwentaryzacja lub zdjęcia wykonane jeszcze przed wybuchem wojny. 
Rekonstrukcja zabytków dobrze udokumentowanych na ogół prze-
prowadzona została w sposób nie budzący poważniejszych zastrzeżeń. 
Stosunkowo łatwym zadaniem były zabiegi przy budowlach tylko 
uszkodzonych (ryc. 6–7). Uzupełnienie ich brakujących fragmentów  
w oparciu o identyczne, zachowane części nie przedstawiało większych 
trudności. W większości przypadków usuwanie zniszczeń wojennych 
nie odbiegało od zwykłych prac remontowo-budowlanych podejmo-
wanych na bieżąco przy obiektach oszczędzonych przez wojnę (na 
przykład remonty dachów, tynków, itp.). Mniej liczne zabytki zruj-
nowane lub w znacznej mierze zburzone zwykle pieczołowicie rekon-  
 

––––––––– 
81 P. Dettloff, op. cit., s. 150-152. 
82 Jarosław Wojciechowski, Co zrobiono w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 

Polsce w latach 1919-1930, „Ochrona zabytków sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2, s. 243-
125, 249-276. 

83 Zygmunt Rokowski, Obronny kościół w Brochowie i jego odbudowa, „Ochrona 
zabytków sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 1, s. 103-114. 

84 Tadeusz Szydłowski, O odbudowie kolegiaty wiślickiej. Wspomnienia i refleksje 
konserwatorskie, „Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 1, s. 85-97. 

85 P. Dettloff, op. cit., s. 154-183. 
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Ryc. 4. Brochów. Kościół parafialny św. św. 
Rocha i Jana Chrzciciela: wnętrze nawy 
głównej. Stan po zniszczeniu z ok. r. 1916
       (w zbiorach IS PAN, nr neg. 3407)       

Ryc. 5. Brochów. Kościół parafialny św. św. 
Rocha i Jana Chrzciciela: wnętrze nawy głów-
nej. Stan po odbudowie z r. 1969. Fot. St. 
Deptuszewski (w zbiorach IS PAN, nr neg. 93054) 

 

    
 
Ryc. 6. Bołszowce. Kościół Karmelitów. Stan 
po zniszczeniu z ok. 1918 r. (w zbiorach 
               IS PAN nr neg. 178102)                

Ryc. 7. Bołszowce. Kościół Karmelitów.
Stan po odbudowie z 1934 r. (w zbiorach
               IS PAN nr neg. 164474)               
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struowano (ryc. 8–9)86. Proces usuwania zniszczeń wojennych był 
przy tym długotrwały, kilku nielicznych zabytków nie zdołano pod-
nieść z gruzów do końca istnienia II RP87.  
 

    
 

Ryc. 8. Bohorodczany. Kościół oo. Domini-
kanów. Stan po zniszczeniu, fot. T. Szyd-
łowski, wg „Ochrona Zabytków Sztuki” 
                       z. 1-4, il. 248                        

Ryc. 9. Bohorodczany. Kościół oo. Do-
minikanów. Stan po odbudowie, fot. 
H. Poddębski (w zbiorach IS PAN, nr
                       neg. 5959)                        

 
Prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach oszczędzonych 

przez wojnę, ale znajdujących się w złym stanie technicznym były 
również liczne (obejmujące kilkaset obiektów) jak odbudowy ze zni-
szczeń wojennych88. Większość prac podejmowanych przy zabytkach 
architektury w okresie międzywojennym w Polsce, oprócz usuwania 
zniszczeń wojennych, miała bowiem charakter bieżących remontów  
i działań ratujących zabytki od zagrażającego im zniszczenia. Dzia-
łania restauratorskie podejmowane w okresie międzywojennym przybie-
rały różny zakres i charakter w zależności od walorów historycznych  
i artystycznych danego zabytku. W celu poprawy stanu technicznego  
i wyglądu estetycznego zabytków, wykonywano szereg niezbędnych 
zabiegów: renowacji, wzmocnienia lub częściowej wymiany zużytych 
elementów. 
––––––––– 

86 P. Dettloff, op. cit., s. 157-187. 
87 Zob. przypis 55. 
88 J. Wojciechowski, Co zrobiono…, s. 277-318. 
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Dużą troską otaczano ruiny zamków, pozostające najczęściej włas-
nością państwa, przez dziesięciolecia nieużytkowane i ulegające cią-
głej degradacji, którą starano się powstrzymać. Służyły temu prace 
zabezpieczające i konserwatorskie, podejmowane przy bardzo wielu 
tego typu zabytkach89. Stosowano wobec nich przeważnie konser-
wację zachowawczą. Konserwatorzy „studzili” przy tym pojawiające 
się inicjatywy odbudowy historycznych ruin zamków jako sprzeczne  
z przyjętymi zasadami i pozbawione wiarygodnych podstaw nauko-
wych90.  

 
Oprócz robót remontowo-budowlanych i prac architektonicznych 

przy zabytkowych budowlach, podejmowano liczne prace konserwa-
torskie przy zabytkowym wystroju plastycznym (tzw. zabytkach ru-
chomych): dziełach sztuk plastycznych: rzeźby i malarstwa. Wśród 
nich znalazły się np. dzieła tak bezcenne jak Ołtarz Mariacki czy też 
cudowne obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej i Matki Boskiej Ost-
robramskiej (ryc. 10)91. Oprócz pojedynczych obrazów i rzeźb konser-
wowano całe wystroje, jak. np. gotyckie malowidła kościoła św. Jana 
w Gnieźnie (Jan Rutkowski; ryc. 11)92 czy barokowy wystrój sztuka-
torski i malarski kościoła św. Teresy w Wilnie93. 

 
Przy pracach remontowo-konserwatorskich decydowano się niekie-

dy na nowoczesne technologie, w myśl zaleceń Rady Konserwatorów, 
która opowiedziała się za „stosowaniem najnowszych zdobyczy tech-
niki, pod warunkiem, że zabytek nie ulegnie zeszpeceniu i że nie 
zostaną wprowadzone jakiekolwiek widoczne zmiany i przeróbki w wi-
docznych częściach zabytku”. W ten sposób rozwiązano najczęściej 
problemy konstrukcyjne: w renesansowej kaplicy w Domaniewicach 
koło Łowicza, (gdzie prowadzący prace Jan Zachwatowicz zastosował 
pierścienie żelbetowe, wzmacniające i spinające podstawę pękającej 
kopuły); w Jędrzejowie, (gdzie w wypalonych w czasie wojny wieżach  
 

––––––––– 
89 Ruiny zamków należały do grupy zabytków, które najczęściej pojawiały się w wy-

kazach obiektów konserwowanych z dotacji państwowych raz sprawozdaniach z działal-
ności Okręgowych Konserwatorów Zabytków. Por. przypis 59. 

90 Paweł Dettloff, Ochrona zabytków architektury obronnej w 20-leciu międzywojen-
nym. Pomiędzy konserwacją a odbudową, Lublin – Warszawa 2008, s. 91-109. 

91 Liczne przykłady podaje J. Wojciechowski, Co zrobiono…, s. 277-318; Kronika 
Konserwatorska za r. 1929 i 1930, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930-1931, z. 1-2,  
cz. 2,, s. 323-354. Zob też: Jan Rutkowski, Zasadnicze uwagi o konserwacji malowideł, 
„Ochrona Zabytków Sztuki” 1930-1931, z. 1-2, cz. 2, s. 385-394.  

92 Nikodem Pajzderski, Konserwacja średniowiecznych malowideł ściennych w koście-
le św. Jana w Gnieźnie, „Ochrona Zabytków Sztuki” 1930-1931, z. 1-2, cz. 1, s. 191-195. 

93 Stanisław Lorentz, Konserwacja wnętrza kościoła Ostrobramskiego w Wilnie, 
„Ochrona Zabytków Sztuki” 1930-1931, z. 1-2, cz. 1, s. 212-216. 
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Ryc. 10. Wilno. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej przed i po konserwacji w r. 1927, 

fot. J. Bułhak. Wg „Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 2. ryc. 325-326 

 

 

Ryc. 11. Gniezno. Kościół św. Jana. 
Fragment malowideł ściennych 
konserwowanych w r. 1920. Wg 
„Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-
1931, z. 1-4, cz. 1, ryc. 189 
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kościoła cysterskiego wykonano wewnętrzne filary wzmacniające ich 
konstrukcję94 i ratujące je od grożącej im całkowitej zagłady); w ko-
legiacie w Tumie pod Łęczycą, (gdzie pod kierunkiem architekta Jana 
Koszczyc-Witkiewicza konstrukcyjnie wzmocniono rozpadające się ro-
mańskie mury świątyni metodą tak zwanego torkretowania, tj. wy-
konania w murach cementowych zastrzyków). Metoda ta, niezwykle 
kosztowna i wymagająca specjalnych urządzeń, zastosowana została 
wówczas w Polsce po raz pierwszy95. Podobnym sukcesem było ura-
towanie kolumnowego portyku katedry wileńskiej, zagrożonego zawa-
leniem wskutek powodzi, poprzez zastosowanie żelazobetonowych pali 
(proj. inż. Henryk Wąsowicz, kierownictwo prac prof. Juliusz Kłos)96. 

 
Nadawanie odbudowywanym częściom zabytków form nowoczes-

nych, a ściślej „zmodernizowanych”, miało zakres marginalny i oce-
niane było najczęściej jako niezadowalające. Postulat udziału nowej 
sztuki w procesie restauracji zabytków realizowano bardzo ostrożnie. 
Unikano bardziej zdecydowanych i śmiałych rozwiązań. Także rozbu-
dowy zabytków rzadko przybierały kształty bardziej nowoczesne. Pró-
by zastosowania nowoczesnych środków wyrazu w przekształcanych 
budowlach zabytkowych były dość nieliczne. Ideę nadawania rekon-
struowanym zabytkom piętna współczesności z większym powodzeniem 
urzeczywistniano we wnętrzach budowli, na przykład na Zamku Kró-
lewskim na Wawelu, gdzie w nowych, historyzujących stropach umie-
szczono nowoczesne obrazy artystów polskich97. 

 
Stylowe nawarstwienia z reguły traktowano z szacunkiem, czego 

dobrym przykładem były prace przy dawnym kościele brygidek w Lu-
blinie98. Postawa ta była zgodna z równoprawnym traktowaniem przez 
nowoczesną historię sztuki wszystkich epok artystycznych. Bezwzględ-
nie usuwano natomiast wtórne i pozbawione cech artystycznych prze-
róbki deformujące stylowy charakter budowli, a także inne dodatki 
pochodzące głównie z wieku XIX, prezentujace formy niepopularnego 
wówczas historyzmu.  
––––––––– 

94 P. Dettloff, op. cit., s. 350. 
95 T. Sawicki, op. cit., s. 376. Szerzej o przebiegu prac zob.: Józef Kluss, Konserwacja 

wież kolegiaty w Tumie pod Łęczycą (stan robót w roku 1930), „Ochrona Zabytków 
Sztuki”, 1930-1931, z. 1-2, cz. 1, s. 200-206. 

96 Bazylika wileńska, Wydawnictwo Komitetu Ratowania Bazyliki Wileńskiej; S. Lorentz, 
op. cit., s. 95, 105. 

97 Paweł Dettloff, Marcin Fabiański, Andrzej Fischinger, Zamek Królewski na Wawelu. 
Sto lat odnowy, Kraków 2005, s. 67-74; P. Dettloff, op. cit., s. 140-153, 368-381. 

98 J. Siennicki, Kościół Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie. Dawniejsze 
przebudowy i obecna restauracja, „Ochrona Zabytków Sztuki”, 1930-1931, z. 1-4, cz. 1, 
s. 131-142. 
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Szczególną grupą zabytków, w których dokonywano poważniejszych 
ingerencji były budowle zniekształcone w okresie zaborów. Przywraca-
nie im „historycznego” wyglądu, to znaczy istniejącego przed zmianami 
dokonanymi przez zaborców, traktowane było jako oczyszczanie z ob-
cych, szpecących naleciałości. Zabieg ten był zarazem spektakular-
nym aktem usuwania śladów niewoli. Bardzo wymowny charakter miał 
on w przypadku kościołów przebudowanych przez Rosjan na efektow-
ne, bizantyńskie w charakterze stylowym, cerkwie (kościół Garnizono-
wy i Pałac Staszica w Warszawie, katedra unicka w Chełmie)99. Do tej 
grupy budowli należały też Zamki Królewskie w Krakowie i Warsza-
wie, mające wyjątkowe znaczeniu w skali całej Polski i symboliczną 
rangę dla społeczeństwa polskiego. Podobny wymiar miała także ich 

restauracja. Jej głównym ce-
lem było przywrócenie obu hi-
storycznym rezydencjom mo-
narszym właściwej postaci i da-
wnej okazałości. Prace na zam-
kach wawelskim i warszaw-
skim polegały na odtworze-
niu najważniejszych utraco-
nych elementów budowli oraz 
jej wystroju na podstawie za-
chowanych fragmentów lub 
przekazów źródłowych100.  
 

Zakres i charakter prac po-
dejmowanych przy zabytkach 
określali urzędowi konserwa-
torzy i architekci-projektanci. 
Ich indywidualne podejście 
miało nieraz istotny wpływ 
na wygląd restaurowanego 
obiektu. Niekiedy, choć rzad-
ko, urzędujący konserwatorzy 
sami sporządzali także plany 

Ryc. 12. Chełm. Dawna katedra unicka: fasada. 
Projekt restauracji J. Siennickiego z r. 1925.  
      Archiwum Akt Nowych, sygn. MSW 2438       
––––––––– 

99 P. Dettloff, op. cit., s. 187-261. 
100 Paweł Dettloff, Marcin Fabiański, Andrzej Fischinger, Zamek Królewski na Wawe-

lu…, s. 9-79; P. Dettloff, op. cit., s. 187-224. 

restauracji zabytków, doty-
czyło to zwłaszcza projektów
architektonicznych rekonstru- 
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kcji budowli, np. dawnej katedry unickiej w Chełmie (Jerzy Siennicki 
— ryc. 12)101. 

Podstawowym warunkiem dopuszczalności wszelkich ingerencji kon-
serwatorskich (restauracji i rekonstrukcji) w okresie międzywojen-
nym miały być badania zabytku. Ówcześnie działający konserwatorzy 
— zarówno historycy sztuki, jak i architekci — byli dostatecznie przy-
gotowani, by sprostać tym wymogom. Oczywiście dysponowali oni 
wiedzą skromniejszą od obecnej, ale wystarczającą, by wystrzegać się 
poważniejszych błędów. W większości przypadków starannie przygo-
towywano się do projektów, gromadząc w miarę możliwości wszelkie 
materiały dotyczące restaurowanego obiektu. Oprócz źródeł pisanych 
i ikonografii badano materialną strukturę budowli. Dzięki temu dzia-
łania podejmowane przy zabytkach miały charakter w pełni naukowy. 
Nie zawsze jednak zebrane materiały pozwalały na dokładne okreś-
lenie dawnych form, dlatego np. nie wszystkie rekonstrukcje wykona-
no w sposób prawidłowy. Część z popełnionych wówczas błędów 
wykazać można było jednak dopiero kilkadziesiąt lat później102.  

Oprócz braku dokładnych danych na temat pierwotnej formy za-
bytków, odstępstwa od niej w trakcie restauracji spowodowane by-
ły także innymi czynnikami, takimi jak ograniczenia finansowe czy 
wreszcie świadome działanie architekta-restauratora. Niektórzy ar-
chitekci dokonywali restauracji niezgodnie lub nie w pełni zgodnie 
z wynikami badań, korygując według własnego uznania istniejące 
lub niezachowane, ale znane formy zabytku. Nie wszystkie też dzia-
łania podejmowane przy zabytkach architektury w Polsce w dobie 
dwudziestolecia międzywojennego traktowane były jako „konser-
watorskie”, to znaczy jako w pełni zgodne z ówczesnymi wymogami 
i aprobowane przez instytucje oficjalne sprawujące opiekę nad spu-
ścizną architektoniczno-artystyczną. Na praktykę konserwatorską 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego składały się bowiem 
także przedsięwzięcia nie w pełni akceptowane przez konserwato-
rów, niemniej jednak prowadzone legalnie. Niekiedy w ich realiza-
cji nie były w stanie przeszkodzić protesty i zastrzeżenia urzędowych 
konserwatorów103.  

 
Podsumowując dorobek II Rzeczypospolitej w zakresie ochrony  

i konserwacji zabytków, stwierdzić należy, że osiągnięcia w tej dzie-
dzinie, niemałe i znaczące, biorąc pod uwagę ówczesne realia, nie 
––––––––– 

101 P. Dettloff, op. cit., s. 241. 
102 P. Dettloff, op. cit., s. 394. 
103 P. Dettloff, op. cit., s. 352-367. 
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byłyby możliwe bez wielkiego zaangażowania służb konserwatorskich. 
Jak napisał Jarosław Wojciechowski: „…Całokształt (…) ogromnej pra-
cy na polu odbudowy, restauracji i konserwacji zabytków, został do-
konany pod ogólnym kierownictwem konserwatorów rządowych i oni 
też są w pierwszej mierze odpowiedzialni za wyniki tej pracy”104. 
„Chociaż poszczególne zabytki były odbudowywane, restaurowane lub 
konserwowane w zależności od tytułu własności, przez urzędy, insty-
tucje, parafie, gminy lub prywatnych właścicieli; chociaż plany dawali 
i kierowali robotami architekci, art.-malarze i rzeźbiarze, (…) — kon-
serwator był jednak z reguły duszą każdej poszczególnej imprezy. Nie 
tylko bowiem spełniał to co wynikało z jego roli jako urzędnika, wy-
konywującego postanowienia odpowiednich przepisów: nie tylko po-
zwalał, zatwierdzał, odmawiał, zabraniał i dozorował; w większości 
wypadków — zwłaszcza gdy chodzi o zabytki, położone z dala od 
większych ośrodków (…) dawał inicjatywę, sam fotografując go,  
a nieraz mierząc i rysując, lecz także ustalał program robót przy nim, 
dawał wskazówki właścicielowi, architektowi, lub technikowi, majs-
trom; omawiał szkice, projekty i szczegóły, zasięgając przy trud-
niejszych zagadnieniach opinii ekspertów, bądź w specjalnych komis-
jach, bądź w okręgowych komisjach wojewódzkich, bądź też w gronie 
kolegów na zjazdach Rady Konserwatorów. Czuwał nad rozpoczęciem 
robót, a następnie nad ich wykonaniem…”. „Przychodził z pomocą 
słowem i radą” oraz pomocą materialną państwa105.  

 
Dwudziestolecie międzywojenne należało do ważniejszych okresów 

w dziejach polskiego konserwatorstwa. Miało ono istotne znaczenie 
dla rozpoczętego na początku wieku XX procesu kształtowania nowo-
czesnej ochrony zabytków. 

W II Rzeczypospolitej stworzono niezbędne dla nowoczesnej ochro-
ny zabytków podstawy prawne i struktury organizacyjne. Polskie 
urzędy konserwatorskie, stojące na dość wysokim poziomie mery-
torycznym, były jednak zbyt szczupłe, by sprostać wszystkim swoim 
zadaniom na obszarze całego kraju. Brak dostatecznych środków fi-
nansowych odbijał się niekorzystnie nie tylko na sprawności działania 
urzędów konserwatorskich, ale także na ilości i zakresie wszelkiego 
rodzaju przedsięwzięć. Pomimo tych trudności zdołano uratować przed 
zagładą lub podnieść z gruzów większość z najbardziej zagrożonych 
lub zniszczonych obiektów. Niemal wszystkie poważniejsze prace po-

––––––––– 
104 Tamże, s. 245. 
105 J. Wojciechowski, Co zrobiono…, s. 243. 
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dejmowano z inicjatywy urzędowych konserwatorów lub przynajmniej 
prowadzono je pod ich nadzorem. Oni też najczęściej decydowali  
o charakterze realizowanych prac. Przeważnie finansowane były one 
z dotacji państwowych. Dla ochrony zabytków, a także rozwoju his-
torii sztuki w Polsce ogromne znaczenie miały także kontynuacja  
i rozwój systematycznej akcji naukowej inwentaryzacji zabytków. Do-
świadczenia nabyte w okresie dwudziestolecia międzywojennego mia-
ły też wpływ na działalność konserwatorską po II wojnie światowej. 
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Z dziejów państwowej służby  
ochrony zabytków w Polsce 

 
 
Jednym z pierwszych aktów prawnych niepodległej Polski był DEKRET 
Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia  
31 października 1918 r., ogłoszony w Dzienniku Praw Państwa Polskiego 
z 8.11.1918 r.1  

W tym dekrecie — wydanym z mocą ustawy — postanowiono, że 
opiece prawa podlegają wszelkie zabytki kultury i sztuki, znajdujące 
się w granicach Państwa Polskiego, wpisane do inwentarza zabytków 
sztuki i kultury2. 

Ustawodawca postanowił, że opieka nad zabytkami sztuki i kultury 
należy do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
a czynności, związane z opieką nad zabytkami sprawują konserwato-
rzy zabytków sztuki i kultury, mianowani przez Ministra Wyznań Re-
ligijnych i Oświecenia Publicznego.  

Ministrowi przyznano prawo wydawania zarządzeń, tyczących się 
tak organizacji urzędu konserwatorskiego, jak również w ogóle opieki 
nad zabytkami sztuki i kultury.  

Ochroną objęto nie tylko pojedyncze budowle zarówno murowane, 
jak i drewniane wraz z przynależnym im otoczeniem (ogrodem, pla-
cem); dzieła sztuk plastycznych z architekturą budynku związane(...), 
jaskinie, grodziska, kurhany, mogiły i cmentarzyska, luźno stojące 
pomniki, nagrobki, kapliczki, figury oraz krzyże, (...), ruiny budowli, 
pomników i posągów, ale także:  
––––––––– 

1 Dziennik Praw Państwa Polskiego 1918, nr 16, poz. 36.  
2 Inwentarz zabytków sztuki i kultury - zgodnie z art. 5 dekretu — miał być pro-

wadzony z ramienia i pod kierunkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego.  
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– grupy budowli, wybitne pod względem estetycznym i znamienne 
bądź dla całych miast, osad, wsi, bądź dla ich dzielnic;  

– na gruncie dochowane do dziś rozplanowania starych miast i dziel-
nic staromiejskich wraz z dawnymi, historycznymi nazwami ulic 
i placów. 

Wśród zabytków ruchomych, oprócz oczywistych przedmiotów zwią-
zanych bezpośrednio z przeznaczeniem budynków, dzieł sztuk plasty-
cznych i zdobniczych, wymieniono monety, medale i pieczęcie, druki, 
archiwalia, rękopisy zwykłe i ozdobne oraz ludowe sprzęty domowe  
i wyroby sprzętu ludowego. Nie zapomniano również o wykopalis-
kach, świadczących o dawnej kulturze oraz o znaleziskach przypadko-
wych na powierzchni ziemi lub na dnie zbiorników wody, mających 
cechy danej kultury (...).    

Niewątpliwym sukcesem w zakresie prawnym, były zawarte w de-
krecie i powyżej przytoczone stwierdzenia, że opiece prawa podlegają 
rozplanowania starych miast i dzielnic staromiejskich. Sformułowania 
te pojawiły się jako jedne z pierwszych, w porównaniu ze stosownymi 
zapisami ustawowymi w większości państw europejskich.  

Dekret z października 1918 r. był aktem prawnym, którego ogło-
szenie — i to w tak wczesnym momencie tworzenia polskiej państwo-
wości — urosło do rangi symbolu: umiłowanie zabytków i indywidualne 
działania podejmowane przez wybitnych uczonych oraz filantropów 
skupionych w towarzystwach naukowych i kulturalnych przybrały for-
my prawne o dużym stopniu szczegółowości i stały się domeną dzia-
łalności państwa3. Akt ten pozostał opoką, na której budowane są 
struktury państwowej ochrony zabytków do dzisiejszego dnia.  

 
Projekt Dekretu Rady Regencyjnej powstał w Referacie Zabytków 

Artystycznych Przeszłości i Muzeów, który został utworzony 1.02. 1918 r. 
w Departamencie Sztuki ówczesnego Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego. Kierownikiem Referatu był od chwili 
jego utworzenia Jarosław Wojciechowski (1874–1942), architekt i kon-

––––––––– 
3 Na temat fundamentalnej roli dekretu z października 1918 r. patrz m.in.: Jerzy 

Remer, Drogi konserwatorstwa polskiego (na XX–lecie), (w:) „Gazeta Polska” z 7. 02. 
1939, Warszawa; Marian Arszyński, Wybrane aspekty tworzenia się środowiska 
konserwatorskiego w Polsce, (w:) Badania i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku. 
Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w stulecie urodzin profesora Jana 
Zachwatowicza w dniu 4 marca 2000 roku, Warszawa 2000, s. 97 – 128; Jan Pruszyński, 
Ochrona zabytków w II Rzeczypospolitej – zagadnienia prawne, (w:) Konserwator  
i zabytek. In memoriam Jerzego Remera, Warszawa 1991, s. 111 – 128; Tenże, Ochrona 
zabytków w Polsce. Geneza – Organizacja – Prawo, Warszawa 1989, s. 75 – 79; Bohdan 
Rymaszewski, Konserwatorzy w okresie międzywojennym – ich rola i uwarunkowania, 
(w:) Konserwator i zabytek..., op. cit.,  s. 93 – 97;  
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serwator zabytków, początkowo czynny w warszawskim Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, a później — wykładowca Politech-
niki Warszawskiej, na której prowadził zajęcia z konserwacji zabyt-
ków4. Tak więc autorstwo dekretu można przypisać Wojciechowskiemu 
i kierowanej przez niego ekipie. Przyjęte zapisy zostały oparte na 
sformułowaniach zastosowanych w nieco wcześniejszych ustawach 
francuskich, włoskich oraz austriackich. M.in. za wzór przyjęto usta-
nowiony tuż przed pierwszą wojną światową, w 1914 r. — w ramach 
administracji austriackiej — urząd konserwatora krajowego dla całej 
Galicji, z siedzibą w Krakowie. Pierwszym państwowym konserwato-
rem dla terenów obejmujących część przedrozbiorowej Polski został 
wówczas dr Tadeusz Szydłowski (1883–1942), historyk sztuki, od 
1919 r. długoletni okręgowy i wojewódzki konserwator zabytków  
w Krakowie, później profesor uniwersytetów: Stefana Batorego w Wilnie 
oraz przede wszystkim Jagiellońskiego w Krakowie5.  

 
Wprowadzenie 

 
Ukoronowaniem polskiej drogi do instytucjonalnej ochrony zabytków 
był pierwszy polski akt prawodawczy z 1918 roku, niemniej na obsza-
rach rozdartej zaborami Rzeczypospolitej już na początku XIX wieku 
pojawiły się symptomy rozbudzenia zainteresowania przeszłością, w tym 
także spuścizną architektoniczną, noszące początkowo bardzo roman-
tyczny charakter. Czynnikiem łączącym starania Polaków o ratowanie 
polskich pamiątek historycznych był patriotyzm w ramach kształtują-
cej się wówczas nowoczesnej świadomości narodowej i przemożna 
chęć utrzymania polskiej tożsamości. W tym procesie, zabytki archi-
tektury, a później także urbanistyki, potraktowano jako symbole nie-
podległości. Szczególną rolę odegrał Kraków, który w połowie XIX 
wieku stał się świętością narodową dla Polaków ze wszystkich trzech 
––––––––– 

4 J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad 
zabytkami sztuki w Polsce, (w:) „Ochrona Zabytków Sztuki”, z. 1 – 4, część pierwsza, 
Warszawa 1930 – 1931, s. 13; P. Dettloff, Odbudowa i restauracja zabytków architek-
tury w Polsce w latach 1918 – 1939. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s.75 - 76  

5 A. Bochnak, Tadeusz Szydłowski, (w:) „Prace Komisji Historii Sztuki, t. VIII, 1939 – 
1946, s. 304; Tenże, Tadeusz Szydłowski, (w:) „Kwartalnik Historyczny”, 1946, z. 3 – 4, 
s. 607 – 610; J. Gadomski, Tadeusz Szydłowski, (w:) Stulecie Katedry Historii Sztuki UJ 
(1882 – 1982), „Zeszyty Naukowe UJ, CMXXX, Prace z Historii Sztuki, Kraków 1990,  
z. 19, s. 61 – 83; A. Gaczoł, Poczet konserwatorów krakowskich, (w:) „Wiadomości 
Konserwatorskie Województwa Krakowskiego” (dalej: WKWK), t. 1, 1994, s. 53 – 56; 
Tenże, Szydłowski Tadeusz Andrzej Lubicz, (w:) „Polski Słownik Biograficzny Kon-
serwatorów Zabytków” (dalej: PSBKZ), z. 2, Poznań 2006, s. 253 – 255. Zapewne 
pomocną przy nominacji okazała się dla T. Szydłowskiego jego rozprawa pt.: W obronie 
śródmieścia Krakowa – jego starodawnego i artystycznego charakteru, którą opubli-
kował w 1912 r.   
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zaborów, a także — dla rozrzuconej po całym świecie rzeszy emi-
grantów6.  

Jednakże, już organizacja ochrony i opieki nad tymi zabytkami 
kształtowała się w zniewolonym kraju — podzielonym na trzy zabory 
— w sposób zależny od zróżnicowanego rytmu życia politycznego, 
kulturalnego i artystycznego. 

W państwie pruskim już w 1843 r. król Fryderyk Wilhelm IV mia-
nował Ferdynanda von Quasta (1807–1877) pierwszym profesjonalnym 
konserwatorem zabytków, który pełnił ten urząd aż do swej śmierci  
i jest uważany za jedną z najwybitniejszych postaci rodzącego się 
konserwatorstwa, jako odrębnej dyscypliny. Należy zaznaczyć, że von 
Quast miał szczególne zamiłowanie do średniowiecznych zabytków 
Warmii i wiele uczynił dla uświadomienia mieszkańcom Prus ich zna-
czenia. Uczył także ludność przywiązania do tychże zabytków7.  

Po kilkunastoletniej przerwie, do powołania stałych niemieckich pro-
wincjonalnych konserwatorów na Śląsku, Pomorzu i w Wielkopolsce 
doszło dopiero po 1891 r. (Hans Lutsch dla Śląska — 1891, Johann 
Heise dla Pomorza — 1892, Julius Kohte dla Wielkopolski, Hugo Lemcke 
dla Pomorza Zachodniego i Adolf Boetticher dla Prus Wschodnich — 
1893)8.  

W zaborze rosyjskim, po krwawo stłumionym powstaniu stycznio-
wym, zniesiono pozostałości odrębności autonomicznej tzw. Króles-
twa Polskiego od reszty ziem imperium. Faktem jest, że od 1859 r. 
istniała w Petersburgu Cesarska Komisja Archeologiczna, ale jeżeli 
zwracała się ku polskim zabytkom, to tylko w celach rusyfikacyjnych9. 
Działalność Cesarskiej Komisji miała charakter społeczny, honorowy  
i dopiero w 1914 r. wniesiono pod obrady państwowej Dumy projekt 
jednolitego prawa zabytkowego.  

––––––––– 
6 F. Ziejka, Miasto poetów, (w:) Miasto poetów. Studia i szkice, Kraków 2005, s. 15.   
7 Ermländische Ansichten: Ferdninand von Quast und die Anfänge der Denkmalpflege 

in Preuasen und Ermland – Widoki z Warmii: Ferdynand von Quast i początki 
konserwatorstwa zabytków w Prusach i na Warmii; Ausstellungskatalog: katalog 
wystawy /Potsdam 27.4 – 2.7.2006; Olsztyn 6.9 – 31.10.2006/, oprac. Christofer 
Herrmann, Andrzej Rzempołuch. Münster; Olsztyn: Historischer Verein und Ermland; 
Muzeum Warmii i Mazur 2006 – 2007.  

8 J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795 – 
1918, Warszawa 1975, s. 11. 

9 Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории архи-
тектурной реставрации, под ред. А. С. Щенкова, Москва 2002 - Zabytki 
architektury w przedrewolucyjnej Rosji. Zarys historii architektonicznej restauracji, 
pod red. A. S. Szczenkowa, Moskwa 2002; J. Wojciechowski, Historia powstania  
i rozwoju organizacji opieki państwowej..., op. cit., s. 4 – 6. O wyjątkowych, 
pozytywnych przypadkach pisali W. Białek i A. Białek – Guillemette,  Kształtowanie się 
polskiej służby konserwatorskiej w latach rozbiorów i w okresie II Rzeczypospolitej, 
(w:) „Ochrona i Konserwacja Zabytków”, nr 3, Warszawa 1996, s. 36 – 37.  
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W chwili politycznej odwilży, w 1906 r. powstało w Warszawie 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które postawiło sobie 
za cel zabezpieczanie od uszkodzeń i zagłady oraz opracowywanie 
naukowe wszelkiego rodzaju zabytków przeszłości10. O dynamice 
działań Towarzystwa decydowali członkowie, jak: ordynat Adam hr. 
Krasiński, Zygmunt Gloger, Tadeusz Korzon, Władysław Marconi,  
a w późniejszym okresie: Józef Pius Dziekoński, Juliusz Kłos, Marian 
Lalewicz, Alfred Lauterbach, Kazimierz Skórewicz, Stefan Szyller, 
Władysław Tatarkiewicz i Jarosław Wojciechowski.     

Najwcześniej, na ziemiach dawnej Polski, polska służba konserwa-
torska została zorganizowana na terenie Galicji. Już w 1848 r. zadania 
opieki nad zabytkami podjął się Oddział Sztuki i Archeologii, utworzo-
ny w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, przekształconym następ-
nie w Akademię Umiejętności11. W 1853 r. powstała w Wiedniu Ko-
misja Centralna dla Badania i Konserwacji Zabytków Sztuki i Pomników 
Historycznych, która w 1856 r. mianowała pierwszych konserwatorów 
dla Galicji12. Wybitnego polityka i publicystę, animatora życia kultu-
ralnego i artystycznego, Pawła Popiela (1807–1892)13 dla Galicji Za-
chodniej — w Krakowie oraz prof. Franciszka Strońskiego dla Galicji 
Wschodniej — we Lwowie.  
––––––––– 

10 R. Brykowski, Setna rocznica powstania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości, (w:) „Spotkania z Zabytkami”, nr 4 (230), XXX  Warszawa 2006, s. 5 – 10; 
Tenże, Przeszłość w służbie Przyszłości, (w:) Razem w trosce o dziedzictwo. Zapis 
konferencji panelowej – 20 kwietnia 2006, pod red. M. Sołtysiaka; B. Wierzbicka,  
E. Siurawska, Stulecie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906 – 2006, 
Warszawa b.r.w.    

11 J. Dużyk, A. Treiderowa, Zagadnienie opieki nad zabytkami w działalności Towa-
rzystwa Naukowego Krakowskiego, (w:) „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie”, R. 3: 
1957 (wyd. 1959), s. 201; W. Ślesiński, Starożytnictwo małopolskie w latach 1800 – 63, 
(w:) „Sztuka i Krytyka”, R. 7: 1956, nr 1 – 2, s. 255 – 283; F. Ziejka, „Ocalić dla 
potomnych narodowe pamiątki...” O społecznym ruchu odnowy zabytków w Krakowie  
w XIX wieku, (w:) „Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny”, t. X, Kraków 
2008, s. 11 – 25.    

12 W. Demetrykiewicz, Opieka prawna w Austrii dla zabytków sztuki i pomników 
historycznych. Ze szczególnym uwzględnieniem stosunków galicyjskich, Kraków 1885; 
P. Dobosz, Prawne i organizacyjne aspekty działalności służby konserwatorskiej w 80 – 
leciu, (w:) WKWK, t. 1, Kraków 1994, s. 21 – 22; Tenże, Konserwatorzy i korespondenci 
krajowych urzędów konserwatorskich dla zabytków sztuki, wykopalisk i archiwów  
w Galicji, WKWK, t. 2, Kraków 1995, s. 21 – 50; A. Gaczoł, Poczet konserwatorów 
krakowskich, (w:) WKWK, t. 1, op. cit., s. 52. 

13 Paweł Popiel po wielkim pożarze Krakowa (1850) zainicjował i współfinansował 
wykonanie inwentaryzacji rysunkowej uszkodzonych zabytków oraz z wielkim poświę-
ceniem przystąpił do ratowania zniszczonych obiektów historycznych na terenie 
śródmieścia Krakowa (głównie gotyckiego kościoła O.O. Dominikanów). Patrz także:  
S. Kieniewicz, Popiel (Chościak Popiel) Paweł, (w:) „Polski Słownik Biograficzny”,  
t. XXVII/3, 1983, z. 114; P. Dobosz, Konserwatorzy i korespondenci krajowych urzędów 
konserwatorskich dla zabytków sztuki, wykopalisk i archiwów w Galicji, (w:) WKWK,  
t. 2, Kraków 1995, s. 24 – 29; Tenże, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowa-
nia ochrony zabytków, Kraków 1997; A. Gaczoł, Popiel (Chościak Popiel) Paweł, (w:) 
PSBKZ, z. 2., Poznań 2006,  s. 206 – 207.     
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W latach 1888–1889, w następstwie reorganizacji służb konserwa-
torskich w monarchii habsburskiej, powstały dwa Grona Konserwato-
rów — dla Galicji Zachodniej w Krakowie i dla Galicji Wschodniej we 
Lwowie. Członkowie Gron reprezentowali racje polskich zabytków, 
pamiątek narodowych, historii, tradycji i kultury, jednym słowem pol-
skiego dziedzictwa. Grona te można uważać nie tylko za pierwsze 
stowarzyszenie konserwatorów zabytków, ale także za zalążek struk-
tury polskiej administracji ochrony zabytków14.  

Specyficzna rola Krakowa spowodowała również, że w tym mieście 
ukształtowały się instytucjonalne podstawy do powstania na ziemiach 
polskich nowoczesnej, naukowej historii sztuki oraz konserwatorstwa. 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci XIX wieku w Krakowie — także po 
raz pierwszy na ziemiach polskich — narastała idea ochrony całego 
historycznego miasta, skonkretyzowana w 1890 r. przez Jana Kacpra 
Wdowiszewskiego apelem o przygotowanie dla Krakowa planu regula-
cyjnego, w nawiązaniu do idei rzuconych rok wcześniej w Wiedniu 
przez Camilla Sittego (1843–1903), wiedeńskiego teoretyka urbani-
styki, który intuicyjnie uznał miasta za dzieła sztuki i szukał piękna  
w samym rozplanowaniu i kompozycji przestrzennej miast15.  

W pierwszych latach XX wieku powstały nowoczesne doktryny 
ochrony indywidualnych zabytków, a także miast i dzielnic staromiej-
skich, autorstwa Józefa Muczkowskiego (1860–1943) oraz Stanisława 
Tomkowicza (1850-1933), znamienitych krakowian, żywiących namię-
tny kult dla historii i zabytków dawnej stolicy Polski (oraz zabytków 
całej dawnej Rzeczypospolitej — AG), teoretyków i praktyków na polu 
konserwatorstwa16. Stworzyli oni na polskim gruncie zasady nowej 
filozofii w zakresie konserwacji zabytków, oparte na własnej wszech-
stronnej wiedzy i bogatych doświadczeniach oraz wzbogacone o myśli, 

––––––––– 
14 P. Dobosz, Prawne i organizacyjne aspekty działalności..., op. ci., s. 21 – 22,  

A. Gaczoł, Poczet konserwatorów..., op. cit., s. 52; Grona te istniały do 17.05.1924 r.  
i zostały rozwiązane rozporządzeniem Ministra WRiOP. Patrz: P. Dettloff, Odbudowa  
i restauracja..., op. cit., s. 55 - 56 

15 C. Sitte, Der Städtebau nach seinen Kűnstlerischen Grundsätzen (Artystyczne 
zasady budowania miast) Wien 1889; J. K. Wdowiszewski, Artystyczne zasady bu-
dowania miast, (w:) „Czasopismo Towarzystwa Technicznego Krakowskiego” R. IV, 
Kraków 1890, nr 10, s. 89 

16 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośni-
ków Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896 – 1996, Kraków 1997; Tenże, Józef 
Muczkowski (1860 – 1943), (w:) Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzy-
stwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, praca pod red. W. Bieńkowskiego, 
Kraków 1977, s. 149 - 158; J. Remer, Stanisław Tomkowicz. Sylweta konserwatora, (w:) 
„Ochrona Zabytków Sztuki”, t. 1, z. 1 – 4, 1930 – 1931; M. Rożek, Stanisław Tomkowicz 
(1850 – 1933), (w:) Ludzie, którzy umiłowali Kraków..., op. cit., s. 192 – 197; A. Gaczoł, 
Stanisław Tomkowicz, (w:) PSBKZ, z. 2, Poznań 2006, s. 268 – 270.     



Z dziejów państwowej służby ochrony zabytków w Polsce 

 

45 

zawarte w wydanym w Wiedniu w 1903 r. klasycznym dziele Aloisa 
Riegla Der moderne Denkmälkultus, sein Wesen und seine Entstehung 
(Współczesny kult zabytków, jego istota i powstanie) oraz w 1916 r. 
— pierwszym wydaniu pracy Katechismus der Denkmalpflege (Kate-
chizm konserwacji zabytków) Maxa Dvořáka17.  

Nie można także nie wspomnieć o zasługach przedstawicieli środowi-
ska lwowskiego, jak np. Leon Piniński (1857–1938) prawnik — mecenas 
sztuki i kolekcjoner, konserwatywny polityk galicyjski18 oraz Ignacy Drexler 
(1878–1930) historyk urbanistyki i urbanista, jeden z pionierów nowo-
czesnej polskiej myśli urbanistycznej19, czy też — działaczy zaprezento-
wanego już Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie. 

 
Od początku zaznaczył się jednakże swoisty paradoks: za szybkim 

rozwojem doktryny konserwatorskiej, zarówno w zakresie historii sztu-
ki, jak i metod restauracji i konserwacji nie szedł rozwój organizacji 
systemu ochrony, co wpływało na małą skuteczność realizacji zadań 
konserwatorskich20. Wprowadzanie w życie trwałych i solidnych za-
sad na rzecz ochrony pojedynczych zabytków oraz staroświeckiego 
wyglądu historycznych miast następowało opieszale. Prąd erudycyjny 
i konserwatorski miłośników starożytności pojawił się z romantyz-
mem i to wśród elit umysłowych, którym łatwiej było imać się pióra, 
niż skutecznie mobilizować władze i prywatne finanse do realizacji 
tychże zasad ochrony świadectw przeszłości — jak już blisko dwa-
dzieścia lat temu zauważył Aleksander Gieysztor, dodając: Wznoszono 
słabe na ogół tamy przemianie żywiołowej czy wręcz niszczeniu mie-
nia zabytkowego, choć należy przyznać, że niemało zawdzięczamy 
staraniom miłośników o uprzytomnienie wartości dziedzictwa, ginące-
go z niedbalstwa i obojętności21. 

––––––––– 
17 Nieco wcześniej, w 1886 r. ukazała się w Rzymie rozprawa Camilla Boito pt.:  

I nostri vecchi monumenti (Nasze zabytki). Boito pierwszy postrzegał zabytkowy obiekt 
architektoniczny jako strukturę przestrzenną i funkcjonalną, która powstała w wyniku 
kolejnych modernizacji, uzupełnień i przekształceń. Odrzucił zarówno fałszerstwa 
Eugéne Emanuela Viollet le Duca, jak i romantyczny patos i utopię Johna Ruskina. 
Patrz: A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury, t. 1: Rozwój doktryn i teorii (va-
demecum), Kraków 2000, s. 39.   

18 L. Piniński, Piękno miast i zabytki przeszłości, Lwów 1912.  
19 I. Drexler, Odbudowanie wsi i miast ziemi naszej, wyd. I: Lwów 1916, wyd. II: 

Lwów 1921. 
20 Wystarczy wspomnieć, że pomimo wspomnianego apelu J.K. Wdowiszewskiego  

o szybkie powstanie planu regulacyjnego dla przyszłego rozwoju Krakowa – pięknego 
miasta jako dzieła sztuki – do powstania pierwszego planu „Wielkiego Krakowa” doszło 
po dwudziestu latach, w 1910 r. 

21 A. Gieysztor, Tradycja średniowieczna i renesansowa: jej erozja w kulturze miasta 
przemysłowego, (w:) Miasto i kultura polska doby przemysłowej. Przestrzeń, red.  
H. Imbs, wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988 s. 26 
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Organizacja ochrony zabytków w latach 1918–1939 
 

Analizując instytucjonalne działania w zakresie ochrony zabytków  
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, spostrzegamy, że był to 
przede wszystkim okres tworzenia — niemal od podstaw — struktur 
instytucjonalnych państwowej służby konserwatorskiej22, które z nie-
znacznymi zmianami (związanymi przede wszystkim ze zmianami gra-
nic państwowych i wojewódzkich) funkcjonują do chwili obecnej oraz 
okres zainicjowania ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji zabytków23.       

Rozporządzeniem Ministra Sztuki i Kultury z 5.04.1919 r. w przed-
miocie organizacji urzędów konserwatorskich24 podzielono państwo 
polskie na okręgi konserwatorskie oraz sprecyzowano zakres kompe-
tencji konserwatorów. Do nich, jako urzędników państwowych — mia-
nowanych przez ministra właściwego ds. kultury — należało sprawo-
wanie bezpośredniej ochrony i opieki nad zabytkami. Wśród najważ-
niejszych zadań konserwatorów wymieniono: czuwanie nad stanem 
zabytków i robotami konserwatorskimi, wykonywanymi w danym okrę-
gu i udzielanie fachowych rad i wskazówek, stałe zaznajamianie się, 
o ile możności dokładne, z zabytkami znajdującymi się w okręgu po-
wierzonym pieczy danego konserwatora i w tym celu dokonywanie 
objazdów w granicach okręgu. Konserwatorom nakazano również pil-
ne przedstawianie ministerstwu wykazów zabytków, których wpisanie 
do centralnego inwentarza uznali za wskazane i to wraz z wyczerpu-
jącym uzasadnieniem oraz organizowanie miejscowego archiwum za-
bytków25.           

Dla pierwszych, powołanych na przełomie lat 1918 i 1919, dzie-
więciu urzędów konserwatorskich (obejmujących tylko teren dawnego 
––––––––– 

22 J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej nad  
zabytkami..., op. cit., s. 8 – 9; M. Arszyński, Wybrane aspekty procesu tworzenia się 
środowiska konserwatorskiego w Polsce, (w:) Badania i ochrona zabytków w Polsce  
w XX wieku. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej staraniem Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej, Generalnego Konserwatora Zabytków i Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza  
w dniu 4 marca 2000 roku, Warszawa 2000, P. Dettloff, Odbudowa i restauracja za-
bytków architektury w Polsce w latach 1918 – 1939, teoria i praktyka, Kraków 2006, 46.   

23 J. Remer, Centralne Biuro Inwentaryzacyjne (artykuł informacyjny), (w:) „Ziemia”, 
dodatek: „Wiadomości Konserwatorskie”, nr 21 – 24, Warszawa 1929; Tenże, Program 
inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce, (w:) „Ochrona Zabytków Sztuki”, z. 1 – 4,  
cz. II, Warszawa 1930 – 1931, s. 413 – 424. W następstwie postulatów podjętych  
na II ogólnopolskim zjeździe konserwatorów w Warszawie w 1927 r. i stosownej 
uchwały zjazdu, doszło do utworzenia przez Ministra WRiOP Centralnego Biura 
Inwentaryzacyjnego (1929). Szczegółowy opis zjazdu oraz prezentację uchwał  
i rezultatów zamieścił J. Remer w „Ochronie Zabytków Sztuki”, z. 1 – 4, cz. II, op. cit., 
s. 360.     

24 Monitor Polski Nr 81 z 9.04.1919 r. 
25 J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju..., op. cit., s. 8.   
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Królestwa Kongresowego), wzorcem był utworzony w 1914 r. Krajowy 
Urząd Konserwatorski dla Galicji, z siedzibą w Krakowie26.  

W latach 1919–1939, zarówno w następstwie zmian obszaru odro-
dzonego Państwa Polskiego, reorganizacji władz administracyjnych 
oraz akcji oszczędnościowych w polityce gospodarczej i ogólnych 
trudności finansowych państwa, zmieniały się granice okręgów kon-
serwatorskich, a ich liczba najczęściej ulegała zmniejszeniu. Za kry-
terium zachowania okręgu przyjmowano np. ilość i stan zabytków  
w poszczególnych dzielnicach a siedziby urzędów ulokowano w mia-
stach uniwersyteckich, w celu umożliwienia konserwatorom stałego 
kontaktu z ośrodkami życia naukowego27.     

Pierwsze lata niepodległości zaowocowały wydaniem kilku przepi-
sów wykonawczych. Obok wspomnianego rozporządzenia o organiza-
cji urzędów konserwatorskich, ukazały się jeszcze trzy:  

– rozporządzenie Ministra Sztuki i Kultury z 5.04.1919 r. w przed-
miocie wpisywania zabytków sztuki i kultury do inwentarza28; 

– rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publi-
cznego z 17.05.1924 r. o utworzeniu okręgowych Komisji Kon-
serwatorskich29;  

– rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publi-
cznego z 19.12.1925 r. w sprawie komisji mieszanych dla ochro-
ny zabytków sztuki i kultury, znajdujących się w katolickich ko-
ściołach i lokalach kościelnych30.  

To ostatnie rozporządzenie było następstwem zawarcia konkordatu 
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską, podpisanego  
w Rzymie 10.02.1925 r.   

 
Omawiając w wielkim skrócie najistotniejsze problemy, które za-

rysowały się na styku teorii i praktyki konserwatorskiej w Polsce 
okresu międzywojennego, a były to najczęściej problemy związane  
z poszukiwaniem najlepszych metod ratowania i konserwacji, a także 
zakresu rekonstrukcji zabytków w zależności od ich wartości i sto-
––––––––– 

26 J.P. Pruszyński., Ochrona zabytków w II Rzeczypospolitej..., op. cit., s. 117;  
A. Gaczoł, Poczet konserwatorów krakowskich..., op. cit., s. 51.   

27 Perypetie związane z ciągłą reorganizacją okręgów konserwatorskich i obsadą 
personalną (wraz z nielicznymi siłami pomocniczymi) w latach 1919 – 1931 przedstawił 
szczegółowo J. Wojciechowski w wielokrotnie cytowanej pracy pt.: Historia powstania  
i rozwoju..., op. cit.,  s. 13 – 21. Patrz także: B. Rymaszewski, Konserwatorzy w okresie 
międzywojennym – ich rola i uwarunkowania, (w:) Konserwator i zabytek..., op. cit.,  
s. 93 – 97. 

28 Monitor Polski Nr 81 z 9.04.1919 r. 
29 Monitor Polski z 14.06.1924 r., Nr 135, poz. 391. 
30 Dziennik Ustaw RP z 20.01.1926 r., Nr 6, poz. 35. Rozporządzenia omówił  

J. Wojciechowski w pracy jw.  
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pnia zniszczenia w ekstremalnych warunkach, czyli w wyniku dzia-
łań wojennych — zatrzymajmy się przy niewielkiej broszurze pt. 
Opieka nad zabytkami i ich konserwacja31. Vademecum to zostało 
wydane w 1920 r. przez Ministerstwo Sztuki i Kultury i miało za za-
danie przede wszystkim uzmysłowić społeczeństwu dwie najważ-
niejsze sprawy: 
1. Zabytki sztuki i kultury łączą przeszłość z przyszłością, świadczą 

o dziejach ludzkości, mówią nam o czynach przodków, o życiu 
ich, dążeniu i upodobaniach. Zabytki stanowią dorobek duchowy 
(...), są jednym z głównych środków wychowania historycznego  
i narodowego. Zabytki są pełnym wartości mieniem całego na-
rodu. Ani jedno pokolenie nie ma prawa uważać się za bez-
względnego ich właściciela. Jest tylko czasowym ich depozy-
tariuszem (...) i ma je przekazać potomności w stanie o ile moż-
ności nieskażonym. 

2. Zabytkami zajmować się mogą wyłącznie ludzie odpowiednio 
uzdolnieni i przygotowani, a wszelkie samowolne poczynania są 
karygodne i ten, kto wbrew tej zasadzie postępuje, uszczupla lub 
kazi dorobek artystyczny przeszłości — najwierniejsze zwierciadło 
duszy i historii narodu32.  
Prezentując zasadnicze poglądy na ochronę i odbudowę zabytków 

architektury  w  ministerialnej instrukcji zdecydowanie zapisano, że 
nie tylko pojedynczych zabytków bronić należy od burzycielskich 
zapędów: Kult i ochrona zabytków dotyczyć powinny przede 
wszystkim całego ich zespołu, ukształtowania grup, ulic, dzielnic – 
wreszcie charakteru założenia i planu miasta.      

Fakt tak szybkiego uznania za wymagające ochrony plan i chara-
kter starych miast oraz dzielnic staromiejskich, świadczył o wzra-
stającym zainteresowaniu władz państwowych wartością zabytkowych 
zespołów urbanistycznych, przede wszystkim miejskich. I to zaintere-
sowaniu, które wyprzedziło podobne działania w innych krajach euro-
pejskich. Prestiż odrodzonego państwa wymagał bowiem zachowania 
(a nawet odtworzenia) tych zespołów zabytkowych, które w sposób 

––––––––– 
31 O fundamentalnym znaczeniu instrukcji ministerialnej w dwudziestoleciu między-

wojennym pisali: B. Rymaszewski, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Warszawa 1992; 
A. Gaczoł, Strategia działań konserwatorskich a rozwój regionu krakowskiego w no-
wych warunkach gospodarczych, (w:) Zabytki architektury i urbanistyki ziemi kra-
kowskiej i ich rola we współczesnym rozwoju regionu, Kraków 1996, s. 35; P. Dettloff, 
Odbudowa i restauracja ..., op. cit., s. 131 – 132. Można z dużą dozą prawdo-
podobieństwa przyjąć, że autorem omawianej, niezwykle istotnej, instrukcji był Jarosław 
Wojciechowski.    

32 Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, Warszawa 1920, s. 5 i 7.  
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istotny wpływały na odbudowę lub funkcjonowanie tegoż prestiżu 
oraz stanowiły istotne elementy identyfikacji narodowej33.  

W latach dwudziestych XX wieku, szczupłość fachowych kadr spo-
wodowała, że wykonano tylko kilka planów urbanistycznych znisz-
czonych historycznych miast i to w jednej pracowni przy Minister-
stwie Robót Publicznych. W tej centralnej pracowni projektowej m.in. 
opracowano projekty regulacji i odbudowy Kalisza oraz Kazimierza 
Dolnego34, które to miasta bardzo ucierpiały w czasie działań wo-
jennych. 

Do modelowych wzorów należała współpraca instytucji central-
nych z władzami Kalisza i wiele zasad tam wówczas sformuło-
wanych zachowało nadal swą aktualność i obecnie traktujemy  
je jako zasady rewaloryzacji zespołów miejskich. W trakcie od-
budowy zniszczonego z premedytacją przez Niemców w 1914 r. 
Kalisza doszło w sierpniu 1919 r. do konfrontacji poglądów eksper-
tów dwu resortów odpowiedzialnych wówczas za odbudowę miast 
zabytkowych: Ministerstwa Sztuki i Kultury oraz Ministerstwa Ro-
bót Publicznych z życzeniami władz i przedstawicieli mieszkańców 
miasta. 

Urzędnicy wysokiego szczebla tych ministerstw, zarazem pra-
cownicy naukowi politechnik: warszawskiej oraz lwowskiej i pro-
jektanci — urbaniści, m.in. Juliusz Kłos, Alfred Lauterbach, Józef 
Raciborski (wyznaczony na kaliskiego konserwatora zabytków) oraz 
Roman Feliński i Stefan Szyller, wnieśli swoje przemyślenia i do-
świadczenie.35 Zarazem na miejscu poszerzyli je, rozwiązując 
bieżące problemy, które wystąpiły podczas odbudowy „miasta  
na wyspie”36.  

––––––––– 
33 M. Arszyński, Wybrane aspekty procesu tworzenia się środowiska konserwatorskie-

go w Polsce..., op. cit.,  s. 111; K. Kalinowski, Odbudowa zabytkowych miast w Polsce. 
Teoretyczne podstawy i realizacja na przykładzie Gdańska, (w:) Ochrona dziedzictwa 
kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski, Warszawa 1995, s. 59.  

34 B. Szmygin, Odbudowa Kazimierza nad Wisłą – działania konserwatorskie w świetle 
uwarunkowań pozakonserwatorskich. Przyczynek do dyskusji o współczesnej koncepcji 
odbudowy miast, (w:) Odbudowa miast historycznych. Dokonania przeszłości. Potrzeby 
i możliwości współczesne. Wyzwania przyszłości, red. M. Lubocka – Hoffmann, Elbląg 
1998, s. 138 – 139. Zob. też: A. Miłobędzki, K. Chmielewski,  J. Krawczyk, Kazimierz 
odnowiony. Jego zabytki i krajobraz kulturowy, Warszawa 2003. 

35 Biogramy J. Kłosa, A. Lauterbacha patrz: PSBKZ, z. 2, Poznań 2006, s. 116 – 117  
i 149 – 150. Patrz także: J. Wasiak, Raciborski Józef, (w:) PSB, t. XXIX, s. 598;  
M. Omilanowska, Architekt Stefan Szyller 1857 – 1933, Warszawa 2008.    

36 T. Zarębska, Problemy prekursorskiej odbudowy Kalisza, (w:) Odbudowa miast 
historycznych..., red. M. Lubocka – Hoffmann, op. cit., s. 18 - 19. Zobacz też:  
W. Ostrowski, Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa 1980, s. 20 – 21;  
B. Rymaszewski, O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984, op. cit., s. 74 – 76;  
P. Dettoff, Odbudowa i restauracja..., op. cit., s. 183 – 187. 
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Po dziesięciu latach od ogłoszenia dekretu Rady Regencyjnej, 
6.03.1928 r. prezydent Rzeczpospolitej, Ignacy Mościcki, podpisał 
rozporządzenie, z mocą ustawy, o opiece nad zabytkami37.  

W rozporządzeniu przede wszystkim zmienił się generalnie zapis 
prawny określający status zabytku. W artykule 1 prawodawca posta-
nowił, że zabytkiem w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest 
każdy przedmiot tak nieruchomy, jak ruchomy, charakterystyczny dla 
pewnej epoki, posiadający wartość artystyczną, kulturalną, historycz-
ną, archeologiczną lub paleontologiczną, stwierdzoną orzeczeniem 
władzy państwowej i zasługujący wskutek tego na zachowanie. Orze-
czenie władzy państwowej, od chwili wejścia w życie prezydenckiego 
rozporządzenia, przybrało formę decyzji o wpisie do rejestru zabyt-
ków38. Wspomnianą władzę stanowiły: w pierwszej instancji — woje-
wódzkie władze administracji ogólnej, czyli konserwatorzy wojewódz-
cy (lub okręgowi), mianowani przez Ministra Wyznań Religijnych  
i Oświecenia Publicznego, zaś w drugiej instancji — Minister WR  
i OP. W części decyzyjnej można znaleźć analogie do stanu obecnego: 
drugą instancją w zakresie merytorycznym jest Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

W listopadzie 1928 r. utworzono w Departamencie Sztuki 
MWRiOP stanowisko Generalnego Konserwatora Zabytków Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Ministerstwo oddelegowało od 14.11.1928 r. 
historyka sztuki oraz wieloletniego okręgowego konserwatora za-
bytków w Częstochowie, Kielcach i Wilnie, Jerzego Remera (1888–
1979) z Wilna do Warszawy na stanowisko radcy ministerialnego, 
pełniącego obowiązki organu nadzorującego okręgowych i wojewó-
dzkich konserwatorów39. 6.03.1930 r. Jerzy Remer został pierw-
szym Generalnym Konserwatorem Zabytków w MWRiOP40. Z tej 
funkcji został zdjęty 26.06.1937 r. i przeniesiony na krótko (od 
1.07.1937 do 30.10.1938 r.) do Krakowa na stanowisko konserwa-
––––––––– 

37 Dz. U. Nr 29 z 14 marca 1928 r., poz. 265.  
38 P. Dobosz, Orzecznictwo administracyjne konserwatorów krakowskich w sprawach 

uznania za zabytek w okresie II Rzeczypospolitej, (w:) WKWK, T. 4, Kraków 1996,  
s. 175 – 198.  

39 J. Mazurkiewicz, Curriculum vitae Jerzego Ludwika Adama Remera (1888 – 1979), 
(w:) Konserwator i zabytek..., op. cit., s. 57 - 67; Taż, Remer Jerzy Ludwik Adam (1888 
– 1979), (w:) PSBKZ, Z. 2, Poznań 2006, s. 211 – 214; K. Nowiński, Jerzy Remer (1888 – 
1979), (w:) „Ochrona Zabytków’, 1979, Nr 2, s. 147 - 148; P. Dobosz, A. Gaczoł, 80-ta 
rocznica utworzenia Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie, (w:) „Ochrona 
Zabytków”, 1994, Nr 3 – 4, s. 323 -  346; P. Dettloff, Odbudowa i restauracja  zabytków 
architektury... op. cit., s. 47. 

40 Przyjmuję datę podaną w 2006 r. przez J. Mazurkiewicz w biogramie Jerzego 
Remera zamieszczonym w PSBKZ. J. Wojciechowski w cytowanej wielokrotnie pracy: 
Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej..., podaje 1929 rok, jako 
rok powołania Remera na stanowisko konserwatora generalnego (s. 27).               
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tora wojewódzkiego41. Główną przyczyną przesunięcia pierwszego 
generalnego konserwatora na niższe stanowisko był sprzeciw co do 
sprzedaży kolekcji średniowiecznych obrazów cechowych i polipty-
ku św. Jana Jałmużnika z kościoła OO. Augustianów w Krakowie do 
Muzeum Narodowego w Warszawie42.   

Z dnia 2.06.1930 r. pochodzi instrukcja MWRiOP, wydana w poro-
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, o prawach i obowiąz-
kach konserwatorów, jako fachowych organów wojewódzkich władz 
administracji ogólnej43. W myśl instrukcji do obowiązków konserwato-
rów należała od 1930 r. inicjatywa w sprawie wszelkich zarządzeń 
wynikających z przepisów o opiece nad zabytkami, a więc także  
w sprawie zabytków prehistorycznych, archiwalnych, bibliotecznych  
i paleontologicznych. Co więcej, w myśl instrukcji uczyniono konser-
watorów kierownikami wojewódzkich oddziałów sztuki i powierzono 
im różne dodatkowe czynności z zakresu opieki nad sztuką współ-
czesną. Przy splocie nieprzyjaznych okoliczności, jak bardzo mała licz-
ba konserwatorów, szczupłość kredytów udzielanych przez Państwo 
na konserwację i inwentaryzację zabytków — rozszerzenie obowiąz-
ków, które mieli wypełniać konserwatorzy, odbiło się ujemnie na wy-
nikach ich pracy na polu państwowej ochrony i opieki nad zabytkami.  

Pomimo tych wszystkich przeszkód wyniki pracy konserwatorów  
w okresie międzywojennym były bardzo znaczące, zarówno w za-
kresie działań organizacyjnych, jak również w udoskonalaniu teorii  
i zasad konserwatorskich oraz metod wszechstronnych prac. Jak traf-
nie spostrzegł Jarosław Wojciechowski: dobry efekt pracy był osobistą 
zasługą tego szczupłego grona ideowców, którzy w warunkach nader 
ciężkich wykonywali z poświęceniem ofiarną swą służbę — jakże czę-
sto niedocenioną! — dla dobra i wielkości Narodu44. 

Szczupłość kadr i związane z tym problemy były szczególnie wi-
doczne na przykładzie gremium zajmującego się w latach 1918–1939 
ochroną zabytków archeologicznych. Z uwagi na fakt, że wówczas  
w Polsce było tylko kilku archeologów, w oparciu o dekret Rady Re-
gencyjnej z 31.10 1918 r., powołano w 1920 r. państwowe Grono Kon-
serwatorów Zabytków Przedhistorycznych, działające przy MWRiOP. 
––––––––– 

41 A. Gaczoł, Poczet konserwatorów..., op. cit., s.  
42 W. Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta..., op. cit., s. 137 – 140; A. Gaczoł, 

Krakowskie epizody w działalności Jerzego Remera – pierwszego Generalnego Kon-
serwatora Zabytków RP, (w:) „Czasopismo Techniczne”, Z. 9-A/2003, Numer specjalny: 
Architektura Krakowa. Dzieje. Badania. Odnowa, red. nauk. A. Kadłuczka, Kraków 
2003, s. 88 – 98. 

43 Monitor Polski, Nr 156 z 9.07.1930 r., poz. 239. 
44 J. Wojciechowski, Historia powstania i rozwoju organizacji opieki państwowej..., op. 

cit., s. 26. 
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Zakres kompetencji Grona został nakreślony bardzo szeroko i obej-
mował swym zasięgiem tak ochronę bierną (ewidencjonowanie, wyda-
wanie zarządzeń), jak i czynną (badania ratownicze). Z uwagi na fakt, 
że zarządzenie mające nadać Gronu kompetencje nie ukazało się do 
1928 r., gremium napotykało na liczne kłopoty i spory formalne45. 

Po uprawomocnieniu się rozporządzenia prezydenta Rzeczpospoli-
tej z 6.03.1928 r. o opiece nad zabytkami Grono uległo likwidacji,  
a funkcje związane z ochroną zabytków archeologicznych przejęło 
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie jako jedyny organ 
konserwatorstwa archeologicznego w Polsce. Przy Muzeum utworzo-
no zespół korespondentów, którymi byli rozsiani po całym kraju miłoś-
nicy archeologii, rekrutujący się ze środowisk inteligenckich46. Stan 
taki trwał do 1951 r. i wywoływał kłótnie kompetencyjne z wojewódz-
kimi konserwatorami zabytków, głównie z uwagi na fakt, że muzeum 
nie było organem administracji państwowej.   

Kryzysy gospodarcze w Europie, które szczególnie dotykały młode, 
odradzające się państwo polskie, nie sprzyjały także efektywnej dzia-
łalności w zakresie odbudowy i modernizacji zniszczonych starych 
miast. Z powszechną rewizją planów regulacyjnych, o konieczności 
której wspominano w wydawnictwie Ministerstwa Sztuki i Kultury  
z 1920 r., zwlekano w Polsce aż do drugiej połowy lat trzydziestych. 
Spowodowało to nieodwracalne straty i zagrożenia w strukturze za-
bytkowej zabudowy, nie mówiąc o zniszczeniach w historycznej tkan-
ce urbanistycznej.  

Na corocznych ogólnopolskich zjazdach konserwatorskich powra-
cano do wspomnianych zagrożeń i  wzrastającego chaosu budowla-
nego. Najmocniejsze głosy w tych sprawach padły na XXI Zjeździe 
Rady Konserwatorów, w maju 1935 r. w Warszawie. Zwrócono uwa-
gę, że sprawa ta, tak aktualna dla rozwoju życia miejskiego i jego no-
woczesnych potrzeb, uwzględniających charakter zabytkowy szeregu 
miast takich np. jak Kraków, Lublin, Zamość, Krzemieniec i wiele in-
nych nie znajduje rezonansu ani w Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych, ani też w miejscowych przepisach”47.  
––––––––– 

45 K. Jażdżewski, Ochrona zabytków archeologicznych. Zarys historyczny, Warszawa 
1966; B.Rymaszewski, Geneza, uwarunkowania i mechanizmy ochrony zabytków w Pol-
sce, Warszawa 1988; J. Wysocki, Zarys rozwoju konserwatorstwa archeologicznego  
w Polsce, (w:) „Ochrona i Konserwacja Zabytków”, nr 7, Warszawa 1998, s. 33 – 42. 

46 J. Wysocki, ibidem, s. 40. 
47 Protokół XXI Zjazdu Konserwatorów, który odbył się w Warszawie w dniach 3 – 5 

maja 1935 r. Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy. Akta Konserwatora 
Zabytków, sygn. 390, s. 56 – 93, s. 6 – 7 mps protokołu obrad. Cyt. za J. Lewicki, 
Zabytkowa kamienica w Polsce międzywojennej. Badania, konserwacja, adaptacje, (w:) 
„Ochrona Zabytków”, 2002, nr 3 – 4, s. 257 – 258.   
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Z głosami konserwatorów w pełni zgodził się Wacław Jędrzejewicz 
(1893-1993), ówczesny Minister WRiOP. Przyznał, że rzecz cała wy-
myka się spod jakiejkolwiek opieki. Konserwator winien podsycać po-
wszechne dzisiaj ambicje artystyczne, może od zagadnienia szyldu, 
reklamy, książki, dojdzie się z czasem do tego, że bez opinii kon-
serwatorstwa nie wybuduje się żadnego gmachu. — mówił Jędrze-
jewicz — Państwo nie ma nikogo poza konserwatorami, kto mógłby  
w te sprawy ingerować48.   

Już ponad siedemdziesiąt lat temu minister Jędrzejewicz wypowie-
dział opinię, z którą można się spotkać do chwili obecnej ze strony 
przedstawicieli państwowych władz centralnych, zwłaszcza z resortu 
infrastruktury i budownictwa. Tylko, przez ten okres nigdy nie dano 
konserwatorom odpowiednich instrumentów prawnych, aby mogli spros-
tać tym wyzwaniom.  

Niezwykle istotną próbą zapobieżenia zagrożeniom i postępują- 
cym unicestwieniom historycznych układów miejskich było wydanie 
24.10.1936 r. przez Ministerstwo WRiOP  okólnika nr 113 o ochronie 
charakteru miast starych i dzielnic staromiejskich. Przypomniano  
w nim, że: im miasto jest starsze, tym charakter jego jest bardziej 
swoisty i bardziej cenny. Nabiera ono wtedy wyjątkowego znaczenia. 
Staje się samo przez się zabytkiem, pomnikiem sztuki, który na równi 
z innymi zabytkami należy ochraniać. W pierwszych zdaniach nie 
omieszkano zaznaczyć, że sprawa ochrony charakteru, a co za tym 
idzie, piękna starych miast jest jedną z najpoważniejszych spraw 
opieki nad zabytkami (...). 

W okólniku Ministerstwo zobowiązało wojewodów do wydania za-
rządzenia o przystąpieniu m.in.: do sporządzenia przez stosowne 
władze planów zabudowania wpisanych do rejestru miast lub dzielnic 
staromiejskich, z zastrzeżeniem, że plany te powinny (...) zmierzać do 
uzdrowienia stosunków w tych miastach lub ich dzielnicach w sensie 
nowoczesnym, lecz nie sprzecznym z zasadami racjonalnej ochrony 
zabytków. Wojewodowie zostali zobligowani do przedstawienia Mini-
sterstwu Spraw Wewnętrznych wniosków o wydanie dla każdego 
wpisanego do rejestru miasta przepisów miejscowych o budowie po-
szczególnych zewnętrznych elementów budynków (elewacji) i urzą-
dzeń związanych z budynkami, mogących wpływać na ich zewnętrzny 
wygląd (...), a także przepisów ustalających (...) zakaz wznoszenia 
przy pewnych ulicach i placach o historycznym lub artystycznym zna-

––––––––– 
48 Ibidem, s. 18 maszynopisu protokołu obrad zjazdu.  
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czeniu takich budynków, które by mogły zmienić odrębny charakter 
miejscowości, ulicy lub placu49.  

Jednym z nielicznych całościowych planów zagospodarowania, opar-
tych o badania historyczne, architektoniczne i konserwatorskie, na 
jakie liczyli konserwatorzy, był plan „sanacji” terenów pofortecznych 
Zamościa, oparty o pracę Twierdza Zamość, przygotowaną w 1936 r. 
przez młodego wówczas architekta i konserwatora, Jana Zachwato-
wicza (1900–1983)50 i historyka Stanisława Herbsta (1907–1973)51.  

Prowadzenie badań nad rozpoznaniem i inwentaryzacją zabytków, 
tworzenie planów przygotowanych wspólnie przez urbanistów, archi-
tektów i historyków oraz uzgodnionych z konserwatorami zabytków  
i nadzieje na ich realizację przerwała wojna.  

W szkicu poświęconym dziejom organizacji służby ochrony zabyt-
ków nie można pominąć postaci profesora Adolfa Szyszko-Bohusza 
(1883–1948), który skutecznie w latach międzywojennych wywalczył 
sobie prawo do indywidualnego i decydującego głosu w sprawie re-
stauracji Zamku Królewskiego na Wawelu, znajdując pełne poparcie 
prezydenta RP Ignacego Mościckiego52. Szyszko-Bohusz, łącząc dzia-
łalność naukową badacza polskiej architektury wieków średnich i dzia-
łalność konserwatora z działalnością projektowo-realizacyjną współ-
czesnego architekta, wywarł ogromny wpływ na kształtowanie się 

––––––––– 
49 „Biuletyn Urbanistyczny”, wyd. Związku Miast Polskich i Towarzystwa Urbanistów 

Polskich, R.V, Nr 1, marzec 1937, s. 35 – 37. Na powstanie i treść „Okólnika” miały 
pewien wpływ ustalenia z międzynarodowej konferencji konserwatorskiej, która obra-
dowała w Atenach w dniach od 21 do 30.10.1931 r., z udziałem polskich delegatów. 
Tym bardziej, że postanowienia końcowe konferencji adresowane były do rządów 
państw członków Ligi Narodów. Konferencja zalecała respektowanie zabytkowego 
charakteru i oblicza miasta oraz wyrażała przekonanie, że najlepszą gwarancją dla 
zachowania zabytków jest szacunek i przywiązanie do nich samych obywateli po-
szczególnych narodów. Zwróciła się więc do wychowawców, aby przyzwyczajali mło-
dzież do unikania niszczenia zabytków, przyuczając ich do wielkiego zainteresowania 
ochroną świadectw każdej cywilizacji. Patrz: Karta Ateńska 1931. Postanowienia 
konferencji w Atenach w 1931 r., (w:) Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa 
kultury, Biuletyn Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Warszawa 1996, s. 12.  

50 A. Tomaszewski, Stulecie Jana Zachwatowicza, (w:) Jan Zachwatowicz. W stulecie 
urodzin, Zamek Królewski w Warszawie 2000, s. 11; M. Pleskaczyńska, Kalendarium, 
(w:) Jan Zachwatowicz. W stulecie..., op. cit., s. 125 – 126.   

51 A. Piątek, Zamość, (w:) Miasta historyczne, pod red. W. Kalinowskiego, op. cit.,  
s. 620. Jedną z pierwszych prób kompleksowego zaprezentowania problemu kom-
pleksowej ochrony historycznego zespołu urbanistycznego wraz z zabytkową zabudową 
w planach zagospodarowania przestrzennego był referat Jana Zachwatowicza, 
wygłoszony na Zjeździe Urbanistów Polskich w 1938 r. Patrz: J. Zachwatowicz, Wybór 
prac, „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków”, T. LXVIII, seria B, Warszawa 
1981.   

52 P. Dettloff, M. Fabiański, A. Fischinger, Zamek Królewski na Wawelu. Sto lat 
odnowy (1905 – 2005), Kraków 2005; A. Fischinger, Konserwatorzy Wawelu, (w:) 
WKWK, t.1, 1994, s. 137 – 147; P. Dettoff, Odbudowa i restauracja..., op. cit., s. 187 – 
224. 
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ówczesnej myśli konserwatorskiej53. Prace restauratorskie na Wawelu 
były bowiem w centrum zainteresowania całej Polski, z uwagi na 
wyjątkową pozycję Wzgórza Wawelskiego w świadomości Polaków.  

 
Los polskich zabytków i miast historycznych w okresie  

drugiej wojny światowej. Krótki bilans strat wśród dóbr kultury 
i środowiska konserwatorskiego 

 

W następstwie brutalnych działań wojennych ponad 170 miast histo-
rycznych i zespołów staromiejskich w Polsce zostało zniszczonych  
w stopniu większym niż 50 procent54. Zagłada — w zdecydowanej 
większości — nie była następstwem przypadkowych walk. Zniszczenie 
obiektów zabytkowych i całych dzielnic staromiejskich było zorganizo-
wane w sposób świadomy jako celowo realizowany program likwidacji 
dorobku polskiej kultury. Wystarczy tylko wspomnieć plan Huberta 
Grossa i Friedricha Pabsta — już z jesieni 1939 r. — unicestwienia 
Warszawy i utrzymania jej w roli prowincjonalnego, niewielkiego mia-
sta z gruntownie przekształconym układem urbanistycznym oraz zre-
dukowaną powierzchnią zabudowy55. 

Już w trakcie kampanii wrześniowej od bomb lotniczych zostało  
w Warszawie ciężko uszkodzonych kilkadziesiąt znamienitych obiek-
tów zabytkowych (Teatr Wielki, gmach Banku Polskiego, kilka pała-
ców). Spaleniu, demontażowi i częściowemu wyburzeniu uległ wów-
czas także Zamek Królewski. Najtragiczniejszym aktem zniszczenia 
Warszawy była totalna dewastacja całej jej zabudowy po wybuchu 
powstania w sierpniu 1944 roku. Ostatecznie wysadzono m.in. Za-
mek, katedrę i pałac Ossolińskich56.  

Paląc wsie okupant hitlerowski bezpowrotnie zniszczył cenne obie-
kty budownictwa drewnianego. Zniszczone zostały niemal wszystkie 
bóżnice drewniane, arcydzieła sztuki ciesielskiej z XVII i XVIII wieku, 
rozebrano lub wysadzono w powietrze wiele kościołów (m.in. w Wiś-
niczu z XVII w.), budynków ratuszy (m.in. w Białymstoku z XVIII w.), 
ogromną ilość pałaców i domów mieszczańskich. 
––––––––– 

53 A. Kadłuczka, Krakowska myśl konserwatorska w dwudziestoleciu międzywojen-
nym, (w:) Konserwator i zabytek ..., op. cit., s. 129 – 136; A. Gaczoł, Szyszko-Bohusz 
Adof (1883 – 1948), (w:) PSBKZ, z. 2, Poznań 2006 s. 255 – 257. 

54 J. Stępkowski, Rewaloryzacja historycznych ośrodków miejskich w Polsce, (w:) 
Konserwacja zabytków i rewaloryzacja miast po II wojnie światowej, Materiały z kon-
ferencji międzynarodowej, Szczecin 1987, s. 33. 

55 A. Ciborowski, Warszawa. O zniszczeniu i odbudowie miasta, Warszawa 1969,  
s. 45 – 46; J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków w Polsce..., op. cit., s. 20; D. Jarecka, 
Warszawa według urbanisty Adolfa Hitlera, „Gazeta Wyborcza”  z 27.12.2006 r., s. 12. 

56 J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków w Polsce, Warszawa 1965, s. 18 – 23.  



Z HISTORII 

 

56 

Ofensywa sowieckiej Armii Czerwonej pochłonęła z kolei histo-
ryczne centra wielu miast: Gdańska, Elbląga, Olsztyna, Malborka, Po-
znania, Wrocławia, Opola, Brzegu, Stargardu, Kołobrzegu, Koszalina  
i wielu, wielu innych.     

W okresie drugiej wojny światowej ogromna większość środowiska 
konserwatorskiego dała liczne dowody odwagi, ratując z narażeniem 
życia dobra kultury narodowej. Na wieść o mającej nastąpić pożodze 
długoletni krakowski konserwator Bogdan Treter (1886–1945), pod 
grozą bombardowania i ostrzeliwania z karabinów maszynowych, to-
warzyszył transportowi arrasów wawelskich początkowo na wiślanej 
galarze, a później na samochodach ciężarowych spod Wzgórza Wa-
welskiego aż do Bukaresztu57. Z nieporównywalnie wielkim rozmia-
rem poświęcenia i bohaterstwa mieliśmy do czynienia w przypadku 
Warszawy. W stolicy konserwatorzy oraz pracownicy muzeów prowa-
dzili konsekwentnie tajną akcję ratowania dorobku polskiego dzie-
dzictwa, ukrywali i wywozili w miarę możności ruchome dzieła sztuki, 
archiwalia, księgi i rękopisy, w także m.in. zbiory pomiarów inwen-
taryzacyjnych Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszaw-
skiej. Uratowane w ten sposób dokumentacje stały się podstawą od-
budowy Starego Miasta w Warszawie oraz wielu innych obiektów58. 
Liczba osób ze środowiska konserwatorskiego, które zginęły w czasie 
wojny i okupacji, jest znaczna. Zarówno z rąk zbrodniarzy hitlerow-
skich, jak i NKWD śmierć ponieśli m.in.: Oskar Sosnowski — architekt, 
konserwator i inwentaryzator zabytków, profesor Politechniki War-
szawskiej, Marian Lalewicz — architekt, wieloletni prezes Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, profesor PW, Alfred Jan 
Lauterbach, Antoni Wieczorkiewicz, Zygmunt Miechowski, Jerzy 
Chyczewski, Jan Łukasik — historycy sztuki czy Jan Fitzke — archeolog, 
dyrektor Muzeum Wołyńskiego w Łucku (zamordowany w Katyniu). 

Niejako na drugiej szali ówczesnego życia w okupowanym kraju 
znalazł się fakt powstania w tym czasie — „nowoniemieckiej” — wer-
sji planu zagospodarowania przestrzennego Krakowa. Hitler osobiście 
zakwalifikował Kraków do rangi tych miast, które obok Berlina, Mo-
nachium, Norymbergi i Linzu stanowić miały  drugą grupę kilku-
dziesięciu miast mających otrzymać swoje gigantyczne fora, dzielnice 
––––––––– 

57 B. Treter, Dziennik z Bukaresztu spisywany w czasie pobytu na emigracji w Ru-
munii po wybuchu wojny światowej we wrześniu 1939 r., (w:) K. Treterowa, Kraków 
Jego miasto. Życie i twórczość Bogdana Tretera, Kraków 1950, s. 163 – 184. Patrz 
także: A. Gaczoł, Treter Bogdan (1886 – 1945), (w:) PSBKZ, z. 2, Poznań 2006, 273 – 
275.  

58 J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków..., op. cit., s. 22 – 23, M. Pleskaczyńska, 
Kalendarium..., op. cit., s. 129 – 131. 
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rządowe i które miały stać się wizytówką Nowych Niemiec. W tym 
tkwi paradoks i perwersja tego pomysłu: zaledwie w ćwierć wieku po 
wizji Wyspiańskiego stworzenia na Wawelu „Polskiego Akropolu”(...) 
— po drugiej stronie Wisły, u stóp Wawelu na Dębnikach, miało po-
wstać imperialne forum, którego wymowa była jednoznaczna59. 

Oprócz Krakowa, Niemcy przewidywali taką przebudowę 18 miast 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa (GG), w tym m.in. Lublina, 
Miechowa i Zakopanego. Modernizacji miały ulec przede wszystkim 
układy drogowe i kolejowe oraz infrastruktura techniczna60.   

 
Organizacja ochrony dóbr kultury po drugiej wojnie światowej. 

Lata 1945–1989 
 

Po wyzwoleniu Warszawy spod okupacji hitlerowskiej, na początku 
lutego 1945 r., uchwałą Rady Ministrów została powołana przy 
Ministerstwie Kultury i Sztuki Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony 
Zabytków61. Naczelna Dyrekcja składała się z dwóch głównych pio-
nów: Dyrekcji Muzeów oraz Głównego Urzędu Konserwatorskiego. 
Kierownictwo Głównego Urzędu Konserwatorskiego z tytułem Kon-
serwatora Generalnego 1.03.1945 r. objął Jan Zachwatowicz, od 1946 r. 
profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, kierow-
nik Biura Odbudowy Stolicy62. 

Pełniąc funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków (do 1957 r.) 
Jan Zachwatowicz zabiegał nie tylko o odbudowę Starego i Nowego 
Miasta, Zamku i Traktu Królewskiego oraz poszczególnych zabytków 
w Warszawie, ale był inicjatorem i twórcą idei odbudowy wielu 
polskich zabytków oraz zabytkowych centrów historycznych w wielu  
 
––––––––– 

59 J. Purchla, Norymberga Wschodu, wywiad z prof. drem hab. Jackiem Purchlą, 
przeprowadzony przez Stanisława Mancewicza, (w:) „Gazeta Wyborcza w Krakowie”  
z 18.11.2005 r., s. 10 – 12. 

60 K. Broński, Ruch budowlany w Krakowie pod okupacją hitlerowską, (w:) „Rocznik 
Krakowski”, t. LIII, 1987,  s. 161 – 181; A. Chwalba, Dzieje Krakowa, t. 5, Kraków  
w latach 1939 – 1945, Kraków 2002, s. 56. 

61 Szefem Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków został Stanisław Lorentz 
(1899 - 1991), historyk sztuki, w latach 1929 – 1935 konserwator zabytków i kierownik 
Oddziału Sztuki Województwa Wileńskiego i Nowogródzkiego, od 1936 r. dyrektor 
Muzeum Narodowego w Warszawie, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. S. Lorentz 
kierował Naczelną Dyrekcją MiOZ do 1951 r. Patrz: H. i L. Krzyżanowscy, Lorentz 
Stanisław (1899 – 1991), (w:) PSBKZ, Z. 2, Poznań 2006, s. 157 – 160.   

62 J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków..., op. cit., s. 25, M. Paździor, Jak funkcjonował 
urząd, jakie były uwarunkowania zewnętrzne?, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr 
kultury w Polsce 1944 – 1989. Uwarunkowania polityczne i społeczne, pod red.  
A Tomaszewskiego, Warszawa 1996, s. 61 – 67; A. Tomaszewski, Stulecie Jana 
Zachwatowicza..., op. cit., s. 12 – 14; M. Pleskaczyńska, Kalendarium..., op. cit.,  
s. 131 132   
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miastach63. Była to realizacja jednych z głównych tez sformułowanego 
przez Profesora w 1946 r. dokumentu pt. Program i zasady konserwa-
cji zabytków64. Przy świadomości wielu krytycznych ocen dotyczących 
działań związanych z odbudową zabytków65, a zwłaszcza późniejszym 
utrzymaniem obiektów i dzielnic staromiejskich w powojennej Polsce 
do 1989 r. (przede wszystkim pasywnej postawy wobec remontów 
zabytkowych substancji — trwającej przez cały okres Polski Ludowej 
— spowodowanej przyczynami ideologicznymi i ekonomicznymi), na-
leży stwierdzić, że odbudowa kilkunastu historycznych centrów miast 
w Polsce, bezpośrednio po zakończeniu wojny, stała się słynna w świe-
cie i wysunęła się na przestrzeni kilkunastu lat na pierwszy plan 
wśród poczynań konserwatorskich. 

Myśl konserwatorska w Polsce miała trudną drogę w pierwszych 
latach powojennych. W obliczu straszliwych ruin, spalonych i zburzo-
nych dzielnic staromiejskich, zburzonych bądź ciężko uszkodzonych 
pomników architektury — pisał po dwudziestu latach Jan Zachwatowicz 
— załamywały się podstawowe tezy konserwatorskie okresu przed-
wojennego (...). 

Pozostawienie obiektów zabytkowych w takim stanie, w jakim 
wówczas się znajdowały, oznaczało albo pełną rezygnację z dużej 
ilości zabytków, albo usiłowanie utrzymania morza ruin; w zespołach 
miejskich było to zupełnym nieprawdopodobieństwem. Budziło pro-
test przeciwko pasywnemu przyjęciu tych faktów. Powstawała myśl  
o odbudowie, o przekazaniu społeczeństwu przynajmniej obrazu znisz-
czonych dzieł kultury, niezależnie od ilości zachowanych jeszcze auten-
tycznych, ocalałych fragmentów. Emocjonalna postawa rodziła kolizję 
z zasadniczą postawą konserwatorską, lecz w obliczu ogromnych strat i 
ich specyficznego podłoża wybór trudnej drogi był w tym okresie ko-
nieczny. Spotkał się zresztą z pełnym zrozumieniem, uznaniem i po-
parciem społeczeństwa.  
––––––––– 

63 S. Latour, Polska myśl konserwatorska po II wojnie światowej, (w:) Materiały  
z międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Konserwacja zabytków i rewaloryzacja 
miast po II wojnie..., s. 26 – 31; E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja 
architektury w zespołach i krajobrazie, Wrocław 1994; B. Rymaszewski, O przetrwanie 
dawnych miast..., op. cit. Zob. także: T. Chrzanowski, „Odbudujemy Gdańsk piękniejszy 
niż był kiedykolwiek”, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989..., 
op. cit., s. 308 – 318; T. Zarębska, W poszukiwaniu metody rewaloryzacji miast 
historycznych w Polsce, (w:) ibidem, s. 287 – 294. 

64 J. Zachwatowicz, Program i zasady konserwacji zabytków, (w:) J. Zachwatowicz, 
Wybór pism..., op. cit., s. 36 – 39 Tenże,  O polskiej szkole konserwacji i rekonstrukcji 
zabytków, op. cit., s. 46 – 54. Patrz także: D. Kłosek – Kozłowska, Wartości w procesie 
ochrony miast historycznych. Ewolucja postaw i uwagi o metodzie, (w:) Badania  
i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku,  Warszawa 2000, s. 190 – 191.  

65 B. Szmygin, Odbudowa zabytków i zespołów w Polsce – konsekwencje praktyczne  
i doktrynalne, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989..., op. cit., 
s. 301 – 304.  
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Należy zaznaczyć, że takie postawienie problemu dotyczyło tylko 
pewnej części obiektów zabytkowych — w pierwszym rzędzie histo-
rycznych ośrodków miast mających szczególne znaczenie historyczne 
i posiadających dostateczną dokumentację do odbudowy66.      

Sprawa odbudowy miast i ich zniszczonych historycznych centrów 
historycznych nie mogła i nie była ujęta w jakąś jedną, ogólną zasadę. 
Zależała ona w pierwszym rzędzie od gospodarczych podstaw odbu-
dowy danego miasta, jego roli, stanu uprzemysłowienia, ilości ludnoś-
ci itp. Dopiero w oparciu o uzyskane powyższe dane oraz badania 
archeologiczne, architektoniczne i historyczne, ustalano kierunki tej 
odbudowy, różne dla różnych miast. Sprawdziła się zasada, do której 
doszedł Stanisław Tomkowicz głosząc w 1911 r., że w sytuacji, gdy 
nie można utrzymać autentycznych zabytków, nie ma żadnych dogma-
tów, żadnych bezwzględnych reguł postępowania: w praktyce wszys-
tko polega na rozwadze, roztropności i — na kompromisach67. 

Bezsprzecznie najdalej posuniętą i najbardziej precyzyjną w dokumen-
tacji i realizacji była odbudowa Starego Miasta w Warszawie. Stanowiła 
ona formę protestu przeciw barbarzyńskiemu zburzeniu i stała się wi-
domym znakiem żywotności kultury polskiej. Dowodem międzynarodo-
wego uznania podjętych działań za wybitne osiągnięcie jest wpisanie 
Starego i Nowego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO dnia 5.09.1980 r., jako dobra kultury naszego stulecia68. 

Niestety, w trakcie procesów odbudowy pojawiały się też silne 
wpływy czynników ekonomicznych i przede wszystkim politycznych, 
co prowadziło niekiedy do katastrofalnych skutków. Wystarczy tylko 
wspomnieć rozbiórki zachowanych częściowo dzielnic staromiejskich 
w celu uzyskania cegieł i pozostałych materiałów budowlanych dla in-
nych, prestiżowych realizacji lub wprowadzoną „tanią” formę 
budownictwa — przede wszystkim mieszkalnego „blokowego” — od-
chodzącą w układzie i formie od dawnej historycznej, obrzeżnej za-
budowy (dzielnice Malborka, Pyrzyc, Kołobrzegu, Kamienia Pomor-
skiego i in.)69. Do najtragiczniejszych należała uchwała Prezydium 
––––––––– 

66 J. Zachwatowicz, Ochrona zabytków..., op. cit., s. 44. 
67 S. Tomkowicz, Stosunek muzeów sztuki do konserwacji zabytków, (w:) Pamiętnik 

Pierwszego Zjazdu Miłośników Ojczystych Zabytków w Krakowie w dniach 3 i 4 lipca 
1911 roku, Kraków 1912, s. 22 – 23. 

68 K. Pawłowski, Odbudowa miast a rodowód polskiej myśli konserwatorskiej i urba-
nistycznej, (w:) Odbudowa miast historycznych. Dokonania przeszłości. Potrzeby i mo-
żliwości współczesne. Wyzwania przyszłości, pod red. M. Lubockiej – Hoffmann, Elbląg 
1998, s. 9 – 11. 

69 W sprawie ochrony zabytków w Polsce – memoriał opracowany przez Centralny 
Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków dla Komisji sejmowej w lipcu 1956 r., (w:) 
„Ochrona Zabytków”, R. X, Z.1 (36) z 1957 r. s. 6 – 17; Patrz także: A. Gruszecki, 
Ratujemy zabytki, (w:) ibidem, s. 1 – 5. 
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Rządu Nr 666 z 20.08.1955 r. w sprawie porządkowania miast (Moni-
tor Polski, Nr 92, poz. 1189), w oparciu o którą wyburzono bardzo 
dużo zabytkowych budynków (przede wszystkim na Dolnym Śląsku, 
jak m.in. w Brzegu i w Nysie)70.  

W pierwszym okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze środo-
wiskiem konserwatorskim kompletnie się nie liczono. Klasycznym te-
go przykładem było podjęcie i przeprowadzenie reformy rolnej, po-
łączonej z przejęciem majątków dworskich wraz z zabytkowymi pała-
cami i dworami. Nie ulega wątpliwości, że przejmowanie dworów i ich 
wyposażenia, co razem stanowiło ogromne dziedzictwo kultury mate-
rialnej polskiego narodu, stanowiło naruszenie prawa, a stosowne 
akty normatywne były przede wszystkim aktami politycznymi, uderza-
jącymi w sposób drastyczny w polską kulturę i doprowadziły do uni-
cestwienia wielu bezcennych polskich zabytków71.    

Przejawem pewnego doceniania przez władze PRL-u problematyki 
ochrony zabytków było uchwalenie ustawy o ochronie dóbr kultury  
i o muzeach z 15 II 196272. Był to akt normatywny, dający możliwość 
nowoczesnej, instytucjonalnej ochrony zabytków w Polsce73. Niestety, 
znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony zabytków i umiejętność 
jego stosowania z pełnym pożytkiem dla ochrony zabytków była  
w całym tym okresie niska. Wynikało to, z jednej strony z przekonania 
administracji państwowej o braku jakiejkolwiek kontroli poza wewnątrz-
administracyjną74, z drugiej — z niewysokiego w hierarchii usy-
tuowania konserwatorów — urzędników administracji państwowej. 
Najczęściej (poza Krakowem czy Gdańskiem), byli oni tylko zastęp-
cami dyrektorów wydziałów kultury i sztuki w urzędach wojewó-
dzkich75.  

––––––––– 
70 Wspomniana uchwała praktycznie przerwała odbudowę ośrodków staromiejskich. 

Patrz: A. Krzyszkowski, Odbudowa ośrodków zabytkowych w Polsce w latach 1949 – 
1959, (w:) „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, V, 1960, z. 1 – 2, s. 129 – 135.    

71 P. Dobosz, Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989; uwarunko-
wania polityczne i społeczne, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 - 
1989..., op. cit., s. 38.  

72 Dziennik Ustaw Nr 10 z 1962 r., poz. 48 z późniejszymi zmianami. 
73 P. Dobosz, Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989..., op. cit.,  

s. 41. 
74 Było tak faktycznie do 1980 r., czyli do uchwalenia ustawy o Naczelnym Sądzie 

Administracyjnym (Dz. U. Nr 4 z 1980 r., poz. 8 z późn. zm.). 
75 M. Kurzątkowski, Konserwator wojewódzki w Polsce Ludowej. Możliwości i ogra-

niczenia, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989..., op. cit.,  
s. 76 – 79; F. Ptaszyński, Wojewódzki Konserwator Zabytków w strukturach tereno-
wych administracji państwowej, (w:) ibidem, s. 80 – 83; M. Rejmanowski, Uwarunkowa-
nia w pracy konserwatora zabytków, ibidem, s. 84 – 88; J. Żurawski, Kazimierz Dolny – 
ochrona zabytkowego zespołu i krajobrazu kulturowego w latach 1972 – 1993, (w:)  
ibidem, s. 110 – 114.   
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Obsada urzędów konserwatorskich była w całym omawianym 
okresie bardzo zróżnicowana. W nowej administracji konserwator-
skiej powojennej Polski znalazło się miejsce dla przedwojennych 
konserwatorów (Bogdan Treter i Józef E. Dutkiewicz w Krakowie, 
Andrzej Oleś w Kielcach, Zbigniew Rewski — na krótko w Olsztynie, 
Jerzy Remer — w województwie pomorskim, Stanisław Lorentz —  
w Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie), 
pojawiły się także osoby, które szybko zyskały uznanie w środowisku 
konserwatorskim, jak np. Hanna Pieńkowska76 i Jerzy Łomnicki77 — 
patronujący wspólnie od 1985 r. prestiżowej nagrodzie Stowarzy-
szenia Konserwatorów Zabytków, przyznawanej za wybitne zasługi  
w dziedzinie konserwatorstwa. Zapewne były też przykłady takiego 
doboru personalnego w zróżnicowanej sytuacji w każdym z 17 (do 
1975 r.), a później 49 województw kraju, który nie stwarzał żadnych 
problemów gorliwym władzom partyjnym. Niemniej, ogromny i kon-
sekwentny wysiłek osób realizujących w trudnych warunkach  za-
łożenia ochronne i konserwatorskie, wysiłek nieraz heroiczny i ryzy-
kowny dla karier zawodowych78, dał efekt w postaci zdecydowanie 
lepszego stanu obiektów zabytkowych (zwłaszcza sakralnych i świec-
kich gmachów użyteczności publicznej) oraz historycznych centrów 
miejskich, niż w okresie międzywojennym.  

Zasługą Generalnego Konserwatora, Jana Zachwatowicza było 
szybkie powołanie struktur organizacyjnych ochrony konserwator-
skiej na obszarach tzw. ziem odzyskanych, czyli ziem zachodnich  
i północnych Polski. Wojewódzcy konserwatorzy zabytków przez długi 
czas na Dolnym Śląsku i na Pomorzu działali w wyjątkowych, spe-
cyficznych warunkach politycznych, demograficznych, społecznych  
i gospodarczych. W warunkach, które zaistniały na tych obszarach po 
1945 r., ochrona zabytków wzbudzała silne emocje polityczne, wią-
żące się przede wszystkim z ich niemiecką przeszłością i dziedzict-
wem narodu niemieckiego79. 
––––––––– 

76 M. Kornecki, Dr Hanna Pieńkowska (1917 – 1976), (w:) „Ochrona Zabytków”, 1976, 
Nr 4 ; Tenże, Pieńkowska Hanna, (w:) Polski Słownik Biograficzny, T. XXVI/1, 1981,  
s. 118 – 119; T. Chrzanowski, Hanna Pieńkowska 1917 – 1976, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1977, Nr 4; A. Gaczoł, Pieńkowska Hanna (1917 – 1976), (w:) PSBKZ, Z. 2, 
Poznań 2006, s. 193 – 195.    

77 H. Kondziela, Łomnicki Jerzy (1920 – 1981), (w:) PSBKZ, Z. 2, Poznań 2006,  
s. 163 - 165 

78 P. Jaskanis, wypowiedź w dyskusji kończącej konferencję naukową, zorganizowaną 
w Warszawie 4 III 2000 w stulecie urodzin Jana Zachwatowicza, (w:) A. Tomaszewski 
(red. nauk.), Badania i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku, Warszawa 2000, s. 209; 
P. Dobosz, Ochrona i konserwacja..., op. cit., s. 41. 

79 M. Przyłęcki, Organizacja i uwarunkowania działalności wojewódzkiego konser-
watora zabytków na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1975, (w:) Ochrona i konserwacja 
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Z perspektywy zamkniętego już okresu historycznego można po-
wiedzieć, że ustrój realnego socjalizmu, zwłaszcza w polskim wydaniu 
i w swoich ostatnich latach sprzyjał sukcesom konserwatorskim, a na-
wet ich potrzebował. Dzięki temu powstał m.in. duży potencjał kon-
serwatorski, oparty na istniejącym od 1950 r. Przedsiębiorstwie Pań-
stwowym — Pracownie Konserwacji Zabytków80. Symbolem sukcesu 
stała się w latach czterdziestych XX wieku odbudowa Warszawy,  
a w finale ustroju — odnowa zabytków Krakowa81. Istniejący do chwili 
obecnej Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa po-
wstał w następstwie ustawy Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej  
z 18 kwietnia 1985 (Dz. U. nr 21 z 1985, poz. 90) i stanowi bardzo 
dobrą bazę finansową do prowadzenia kompleksowych prac konser-
watorskich na terenie Krakowa82. 

Jedną z form konsolidacji i doskonalenia kadr służb konserwatorskich 
były ogólnopolskie konferencje konserwatorskie. M.in. w 1966 roku 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, działający przy Ministerstwie Kultury 
i Sztuki, zorganizował w Bolesławcu konferencję konserwatorską nt. 
Ochrona miejskich zespołów zabytkowych. Realizując postulaty zgłoszo-
ne na konferencji, ówczesne Ministerstwo Gospodarki Komunalnej,  
w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Sztuki, wytypowało 17 miast, 
w których miały być zrealizowane w latach 1969–1980 prace, określone 
mianem rekonstrukcji i zabezpieczenia dzielnic staromiejskich. 

Ogólnopolska akcja, która miała być przeprowadzona w Krakowie, 
Zamościu, Lublinie, Chełmie, Toruniu, Chełmnie, Wieliczce, Cieszy-
nie, Lewinie Brzeskim, Gdańsku, Gniewie, Sandomierzu, Opatowie, 
Płocku, Kłodzku, Jarosławiu i Przemyślu — nastawiona głównie na 
generalne remonty i zabezpieczenie podłoży zagrożonych osuwiskami 
dzielnic staromiejskich, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów83. 
––––––––– 
dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989..., op. cit., s. 89 – 109; Tenże, Ochrona i kon-
serwacja zabytków na Dolnym Śląsku w latach 1945 – 1970, (w:) Ochrona dziedzictwa 
kulturowego zachodnich i północnych ziem..., op. cit., s. 70 – 100.   

80 J. Tajchman, wypowiedź w dyskusji po konferencji naukowej w Kazimierzu Dolnym 
w dniach 10 – 12. 11. 1994 r. (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 
1989..., op. cit., s. 336.  

81 A. J. Miłobędzki, Głos w dyskusji kończącej konferencję naukową w Kazimierzu 
Dolnym, w dniach 10 – 12 listopada 1994 r., (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury  
w Polsce 1944 – 1989..., op. cit., s. 361 – 365; T. Zarębska, W poszukiwaniu metody 
rewaloryzacji miast historycznych w Polsce, (w:) Ibidem, s. 287 – 294. 

82 F. Ziejka, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Jego historia i działania, 
(w:) VII Konferencja „REW-INŻ 2006” - Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich 
zespołów zabytkowych, t. 1, Kraków 2006, s. 11 – 15; B. Krasnowolski, Odnowa 
zabytków Krakowa. Geneza. Cele. Osiągnięcia. Zamierzenia, (w:) Album z okazji XXV 
lat działalności Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Kraków 2004.  

83 K. Pawłowski, Zasady ochrony, odbudowy i rewaloryzacji historycznych zespołów 
urbanistycznych, (w:) Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce. Odbudowa i konser-
wacja, T.1. Miasta historyczne, pod red. W. Kalinowskiego, Warszawa 1986, s. 65. 
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System nie umiał sobie poradzić z utrzymaniem autentycznej, istnie-
jącej substancji historycznej i tkanki miast, zwłaszcza tych, które 
przetrwały zawieruchę wojenną. Nie pomogło także powołanie  
w 1978 r., z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Sztuki, Międzyre-
sortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich, 
która miała pozyskać dla procesów ochrony i rewaloryzacji miast 
resortów, wchodzących w skład rządu, które były zainteresowane 
gospodarką istniejącymi zasobami miejskimi84. 

Natomiast ewidentnie pozytywnym doświadczeniem służb konser-
watorskich w latach 1944–1989 było oparcie ochrony zabytkowych 
miast i dzielnic staromiejskich o aktualne plany zagospodarowania 
przestrzennego. Doświadczenia ostatnich lat dwudziestolecia między-
wojennego zaowocowały po drugiej wojnie światowej85. Konser-
watorskie inicjatywy i decyzje w tym zakresie były w coraz większym 
stopniu podejmowane na podstawie szczegółowych studiów histo-
ryczno-urbanistycznych, według idei zarysowanej w okresie między-
wojennym (Zamość). Od 1953 r., na zlecenie wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków, przede wszystkim PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków opracowywały w miarę systematycznie studia i do końca  
lat 80. XX wieku wykonano je dla większości historycznych miast  
w Polsce86.  

Należy również przypomnieć, że w latach 1980–1981, w nawią-
zaniu do przepisów rozporządzenia ówczesnego Ministra Admini-
stracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 3 VII 1980  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki (Dz. U. Nr 17 z 1980 r., poz. 62), Ministerstwo Kultury i Sztuki 
przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane uznane  
za zabytki. Rozporządzenie, w załączniku do którego określono bar-
dzo szczegółowo warunki techniczne wymagane przy projektowaniu, 
realizacji prac konserwatorskich i użytkowaniu zabytków nierucho-
mych (na stu szesnastu stronach maszynopisu!), miało być wprowa-
dzone w życie przez ministra kultury i sztuki w porozumieniu  
z ministrem administracji, gospodarki terenowej i ochrony środo-
wiska.  
––––––––– 

84 J. Stępkowski, Procesy rewaloryzacji zespołów staromiejskich, (w:) Ochrona i kon-
serwacja dóbr kultury w Polsce 1944 – 1989, op. cit., s. 297 – 299. 

85 M. Kornecki, Inwentaryzacja, ewidencja i dokumentacja konserwatorska. Refleksje 
w świetle doświadczeń z lat powojennych, (w:) Ochrona i konserwacja dóbr kultury  
w Polsce 1944 – 1989...op. cit., s. 143 – 149. 

86 D. Kłosek-Kozłowska, Wartości w procesie ochrony miast..., op. cit., s. 192 – 193;  
B. Rymaszewski, Polska ochrona zabytków, Refleksje z lat 1918 – 2002, op. cit., s. 59. 
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Przygotowane rozporządzenie było jedną z najbardziej konkretnych 
prób rzeczywistego wcielenia w życie przepisów ustaw o ochronie 
zabytków od 1918 r., w odniesieniu do architektury, czyli tzw. za-
bytków nieruchomych. Niestety, pozostało tylko jako projekt w ma-
szynopisie87. 

Do pozytywnych doświadczeń państwowej służby ochrony zabyt-
ków okresu lat 1945–1989 można także zaliczyć wykorzystanie szansy 
uczestniczenia przez przedstawicieli środowisk konserwatorskich w pra-
cach międzynarodowych gremiów.  

W 1954 r. Jan Zachwatowicz wchodził w skład polskiej delegacji na 
międzynarodową konferencję, zorganizowaną w Hadze, w sprawie 
Konwencji o ochronie dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego88. 
W maju 1964 r. w Wenecji odbył się II Międzynarodowy Kongres 
Architektów i Techników Zabytków, z udziałem przedstawicieli pols-
kich służb konserwatorskich. Członkiem komitetu redakcyjnego Mię-
dzynarodowej Karty Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Miejsc 
Zabytkowych był Jan Zachwatowicz i jego podpis widnieje na tym po-
wszechnie znanym dokumencie, zwanym Kartą Wenecką89. Polscy de-
legaci podchwycili inicjatywę Kongresu utworzenia pozarządowej, 
międzynarodowej organizacji do spraw zabytków oraz miejsc zabyt-
kowych i w czerwcu 1965 r. Polska była organizatorem Zgromadzenia 
Konstytucyjnego Międzynarodowej Rady ICOMOS, w Warszawie  
i w Krakowie90. Znalazła się także w gronie kilku państw założy-
cielskich ICCROM. Dało to możliwość zaprezentowania na forum 
tychże organizacji prawdziwego obrazu polskich problemów konser-
watorskich oraz wpływu na decyzje tychże organizacji, co zaowoco-
wało m.in. wpisaniem przez UNESCO Krakowa i Kopalni Soli w Wie-
liczce na pierwszą edycję Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego we wrześniu 1978 r.91 
––––––––– 

87 Kopia maszynopisu projektowanego rozporządzenia w zbiorach autora.  
88 A. Tomaszewski, Stulecie Jana Zachwatowicza..., op. cit., s. 14. J. Zachwatowicz 

wygrał tam wówczas konkurs na znak ostrzegawczy, który miał być umieszczany na 
obiektach zabytkowych przed ewentualnym nalotem bombowym. Znak ten stal się sym-
bolem zabytku i jest umieszczany w celach informacyjnych na najcenniejszych budo-
wlach historycznych, na całym świecie.  

89 Pełny tekst opublikowany jest w Biuletynie Polskiego Komitetu Narodowego ICO-
MOS pt.: Vademecum konserwatora zabytków, oprac. M. Konopka i K. Pawłowski, 
Warszawa 1996; K. Pawłowski, Od „Karty Weneckiej” do „Rekomendacji Warszawskiej” 
, (w:) A. Żaryn, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS. Zarys działalności  
i wybór dokumentów, cz. 1, Warszawa 1980. 

90 A. Majewski, Trzy Kongresy. Paryż – 1957, Wenecja – 1964, Warszawa – Kraków  
– 1965, Warszawa 1996, A. Żaryn, Narodziny ICOMOS, (w:) A. Majewski, ibidem,  
s. 99 – 109.   

91 K. Pawłowski, Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa człowieka, (w:) Obowiązki 
wobec dziedzictwa a prawa rynku. Ich wpływ na zarządzanie miastami historycznymi. 
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Organizacja służb konserwatorskich po 1989 roku 
 

Zmiana ustroju politycznego oraz warunków gospodarczych i społe-
cznych, do jakiej doszło w Polsce po 1989 r., a wobec której można 
zastosować pojęcie „transformacji”, spowodowała istotne przekształ-
cenia w pozycji ustrojowej konserwatorów zabytków będących fun-
kcjonariuszami publicznymi usytuowanymi w ramach organizacyjnych 
administracji rządowej92.   

Urzędy konserwatorskie tylko w pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych XX wieku zachowały układ organizacyjny, który gwaran-
tował zasadę, że problemy ochrony zabytków i zabytkowych zespołów 
urbanistycznych, jako pozostające w sferze interesu publicznego, nie 
mogą podlegać opcjom politycznym, jako czynnikowi decydujące- 
mu. Tym bardziej, lokalnym opcjom politycznym, pozostającym często  
w zależności od miejscowego biznesu. Analogiczny układ pozostawał 
w urzędach nadzoru budowlanego i ochrony środowiska93. 

Model taki miał pełne oparcie w doświadczeniach m.in. francus-
kich, niemieckich oraz szwedzkich. We Francji zachowanie przez pań-
stwo silnych uprawnień, niezależnych od lokalnych opcji politycznych, 
w zakresie ochrony dziedzictwa i krajobrazu zagwarantowało prze-
trwanie wielu obiektów zabytkowych, uniemożliwiając ich rozbiórki 
––––––––– 
Międzynarodowe Sympozjum 14 – 15 września 1995 Kraków, Polski Narodowy Komitet 
ICOMOS – Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków b.r.w.; Tenże, Karta praw  
i obowiązków dla miejsc z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, wystąpienie na 
konferencji z okazji 30. rocznicy wpisania historycznego centrum Krakowa oraz Kopalni 
Soli w Wieliczce na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Na-
turalnego UNESCO, Kraków 6.09.2008; A. Tomaszewski, Wiek XX w konserwacji – 
konserwacja w XX wieku, (w:) Badania i ochrona zabytków w Polsce..., op. cit., s. 20. 

92 P. Dobosz, Aktualne problemy prawne i finansowe ochrony zabytków w dobie 
przekształceń ustrojowych państwa, (w:) „Ochrona Zabytków”, nr 1/2000, s. 8 – 14; 
Tenże, Prawne uwarunkowania polityki polskich konserwatorów zabytków, (w:) Bada-
nia i ochrona zabytków w Polsce w XX wieku..., op. cit., s. 176 – 177. 

93 A. Gaczoł, Rola urzędów konserwatorskich w ochronie i utrzymaniu obiektów za-
bytkowych w warunkach gospodarki rynkowej, (w:) Utrzymanie i użytkowanie obiektów 
zabytkowych w warunkach gospodarki rynkowej, Seminarium SKZ – Oddział Kraków, 
Kraków 1998, s. 5 – 9. Państwa i narody nowożytne – pisałem w 1998 r., podsumowując 
tamten okres – zdając sobie sprawę z obowiązku utrzymania tożsamości narodowej  
i przynależności państwowej, stworzyły odpowiednie służby konserwatorskie, repre-
zentujące określony autorytet możliwy do uzyskania tylko przez swój specjalistyczny 
charakter oraz maksymalną niezależność decyzji administracyjnych od uwarunkowań 
lokalnych. Patrz także: M. Konopka, Prawo i organizacja ochrony zabytków – aktualne 
problemy, Warszawa 1996, s.18 - 19. Pisał tam m.in.: Wiele przemyśleń co do 
funkcjonowania systemu ochrony zabytków potrafił Tadeusz Zielniewicz (Generalny 
Konserwator Zabytków w latach 1987 – 1995 - AG) ująć w ramy koncepcji organi-
zacyjnych i wprowadzić do realizacji. M.in. przekonał do projektu zmian w strukturach 
służb konserwatorskich, opracowanego przez tzw. komisję Gieysztora, Minister Kultury 
i Sztuki nowego rządu, p. Izabellę Cywińską. W sierpniu 1990 r. ustawa z 1962 r.  
o ochronie dóbr kultury została przez Sejm znowelizowana i powstała Państwowa 
Służba Ochrony Zabytków.          
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czy wznoszenie nieprzemyślanych inwestycji, przekreślających zabyt-
kowy charakter zespołów urbanistycznych. Co więcej, przez kilkadzie-
siąt lat po wojnie istniał we Francji bardzo restrykcyjny system kon-
troli wszelkich robót prowadzonych w obrębie do 500 m wokół obie-
któw historycznych podlegających opiece państwa. Te bardzo ścisłe  
i krytykowane  przez niektórych przedstawicieli samorządowych kon-
trole uratowały wiele zespołów historycznych w okresie wielkich  wy-
burzeń po II wojnie światowej94. 

W latach 1991–1996 wojewódzcy konserwatorzy zabytków podle-
gali merytorycznemu Generalnemu Konserwatorowi Zabytków w War-
szawie, który kierował oddzielnym urzędem centralnym: Państwową 
Służbą Ochrony Zabytków (zwaną w skrócie: PSOZ) i działał jako cen-
tralny organ administracji państwowej. Wszystkie stanowiska woje-
wódzkich konserwatorów zabytków były wówczas obsadzone przez 
tegoż Generalnego Konserwatora Zabytków, w następstwie konkur-
sów95.  

Wojewódzcy konserwatorzy kierowali Wojewódzkimi Oddziałami 
PSOZ. Mieli być nie tylko państwowymi urzędnikami, strzegącymi 
ustawy przy pomocy zakazów i nakazów, ale także autorytetami in-
telektualnymi i działaczami społecznymi w lokalnym społeczeństwie, 
współtworzącymi i integrującymi miejscowe środowisko ludzi, którym 
dobra kultury leżą na sercu, prowadzącymi z nim kompetentny dialog, 
konsultującymi z nim swoje stanowisko i decyzje, a zatem mającymi  
i wykorzystującymi poparcie opinii społecznej w swych dezyderatach 
wobec władzy politycznej96. Przy tak postawionych ambitnych wy-
maganiach, do słabych punktów przyjętego usytuowania wojewódz-
kich konserwatorów zabytków należało z jednej strony utrudnienie  
w samodzielnym stawianiu wniosków wobec lokalnej władzy pań-
stwowej i samorządowej, która ulegała (i ulega) częstym, gruntownym 
zmianom i z czym wiązał się brak sposobu wypracowania metod dłu-
gofalowej współpracy, a z drugiej — oddalenie konserwatorów od 
możliwości jakiegokolwiek wpływu na podejmowanie przez wojewo-
dów decyzji dotyczących m.in. sytuacji kryzysowych w wojewódz-
twach, w tym także w dziedzinie ochrony zabytków. Wobec takiego 

––––––––– 
94 N. Bouché, Rola państwa i wspólnot lokalnych w rewitalizacji miast historycznych. 

Doświadczenia francuskie, (w:) Obowiązki wobec dziedzictwa a prawa rynku..., op. cit., 
s. 107 – 108. 

95 Wojewódzkich konserwatorów zabytków było wówczas 49, bowiem tyle było woje-
wództw w latach 1974 – 1998.  

96 A. Tomaszewski, Polityka ochrony dóbr kultury w Polsce, (w:) „Ochrona Zabytków”, 
nr  3–4 (190 – 191) z 1995,  s. 250.  
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stanu należało wskazane wady strukturalne doskonalić w ramach 
przyjętego słusznego schematu97.   

Tymczasem, w ustawie z 8.07.1996 r. o zmianie niektórych ustaw 
normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej 
(Dz. U. Nr 106, poz. 496) postanowiono, że od 1.10.1996 r. ochronę 
dóbr kultury w województwie będzie sprawował wojewoda, przy po-
mocy wojewódzkiego konserwatora zabytków, jako kierownika jedno-
stki organizacyjnej, wchodzącej w skład rządowej administracji ogól-
nej w województwie. Tym samym, od ponad dwunastu lat wojewódzcy 
konserwatorzy i oddziały PSOZ (od 2003 — Wojewódzkie Urzędy 
Ochrony Zabytków) podporządkowane są wojewodom98. Uprawnienia 
wojewodów, zwane w nomenklaturze prawniczej władczymi, we wszy-
stkich działaniach związanych z ochroną zabytków zostały zapisane  
w klauzuli kompetencyjnej, wyrażonej w artykule 82 wspomnianej 
ustawy z 1996 r.99 

Stan ten został usankcjonowany w nowej ustawie z 23.07.2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami100. Zapisano w niej 
także, że wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje 
wojewoda, na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków lub za 
jego zgodą (art. 91, ust. 1).      

Należy podkreślić, że przez cały okres w sprawach merytorycz-
nych, określonych w ustawie o ochronie dóbr kultury (do 2003 r.),  
a później — o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i w odręb-
nych przepisach, organem pierwszej instancji jest wojewódzki konser-
wator zabytków, a organem wyższego stopnia jest minister właściwy 
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.  

Przez pięć lat (1997–2001) Generalny Konserwator Zabytków — 
obowiązkowo architekt lub historyk sztuki — pozostał jako odrę-
bny, centralny organ administracji państwowej, obsługiwany przez 
stosowny urząd, czyli Służbę Ochrony Zabytków101. Samodzielność 

––––––––– 
97 A. Gaczoł, Rola urzędów konserwatorskich..., op. cit., s. 7 – 8. M.in. jeden ze 

skorygowanych projektów  usytuowania Służby Ochrony Zabytków w oparciu o za-
łożenia reformy ustrojowej państwa wraz z propozycjami przekazania zadań i kom-
petencji na rzecz przyszłego samorządu wojewódzkiego i powiatowego opracował  
w styczniu 1998 r. Zespół, kierowany przez Pawła Jaskanisa, ówczesnego zastępcę 
Generalnego Konserwatora Zabytków. Kopia projektu w zbiorach autora.  

98 P. Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty..., op. cit., s. 227 – 229. Autor 
scharakteryzował przekształcenia centralnych i terenowych struktur administracji 
konserwatorskiej w 1996 r. na przykładzie ówczesnego województwa krakowskiego.   

99 Ibidem, s. 229.   
100 Dziennik Ustaw Nr 162 z 17.10.2003 r., poz.1568.  
101 W latach 1995 – 1999 funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków pełnił Andrzej 

Tomaszewski, a w latach 1999 –2001 (z kilkumiesięczną przerwą) Aleksander Broda. 
Jeden dzień – Krzysztof Pawłowski ( 23 VI 1999). Reformy przeprowadzone przez rząd 
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generalnego konserwatora ostatecznie przekreślono z dniem 31 
marca 2002 r., w ramach kolejnej reorganizacji administracji pań-
stwowej i błyskawicznej nowelizacji ustawy o ochronie dóbr kul-
tury. Zlikwidowano również obsługujący go urząd102. Zadania i kom-
petencje w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami przeszły do 
ministra kultury i od tego czasu funkcję generalnego konserwatora 
zabytków pełni sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w urzędzie 
obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, powoływany najczęściej na okres trwania 
jednego rządowego gabinetu, w następstwie uzgodnień pomiędzy 
koalicjantami103. 

Od 2002 r. środowiska konserwatorskie wielokrotnie interwenio-
wały u stosownych przedstawicieli władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej, domagając się przywrócenia odrębnej państwowej służby 
ochrony zabytków w Polsce. Szczególnie mocno zabrzmiały głosy 
protestu wobec obecnego modelu organizacyjnego służb konser-
watorskich podczas trwania Kongresu Konserwatorów Polskich  
w Warszawie, zorganizowanego przez SKZ w dniach 5–7.10.2005 r.104 
W rezolucji Kongresu zawarto niezwykle ważne postulaty: w prze-
konaniu iż ochrona dziedzictwa kultury jest zadaniem ogólnonaro-
dowym i wielopokoleniowym, które musi być realizowane ponad 
wszelkimi podziałami społecznymi, politycznymi i ideologicznymi, 
domagamy się przywrócenia jednolitej (...) państwowej służby ochro-
ny zabytków oraz jej wzmocnienia kadrowego (...). Domagamy się 
również przywrócenia apolitycznego, merytorycznego stanowiska 
Generalnego Konserwatora Zabytków oraz jego Urzędu, jako orga-
nu sprawującego kierownictwo ochrony dóbr kultury w Polsce.    
––––––––– 
premiera Jerzego Buzka doprowadziły nawet do tego, że stanowisko Generalnego 
Konserwatora Zabytków w sensie prawnym uzyskało status ministra. Patrz: M. Ko-
nopka, Generalni Konserwatorzy Zabytków i kierujący służbą konserwatorską w latach 
1945 – 2005, (w:) Kongres Konserwatorów Polskich. Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 
5 – 7 października 2005, op. cit., s. 191 – 201. Patrz także: H. Kisilowska, Prawne 
podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego w ustawie o ochronie dóbr kultury, (w:) 
Problemy zarządzania dziedzictwem..., op. cit., s. 92 – 93.    

102 Ustawa z 1 marca 2002 o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych 
organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz zmianie 
niektórych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 20 III 2002. W art.2, ust. 2 
zapisano, że do zakresu działania ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego przeszły zadania i kompetencje należące do Generalnego 
Konserwatora Zabytków. 

103 Ustawa z lipca 2003 r. utrwaliła polityczny status generalnego konserwatora 
zabytków i zniosła obowiązek posiadania przez tegoż merytorycznego wykształcenia w 
dziedzinie konserwacji zabytków lub chociażby stosownego doświadczenia zawodo-
wego (art. 91, ust. 2, pkt 2). Patrz także: M. Konopka, ibidem, s. 198. 

104 Patrz: punkt I. 1 Rezolucji Kongresu Konserwatorów Polskich , (w:) „Wiadomości 
Konserwatorskie”, nr 18/ 2005, s. 117.  
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Postulaty nie uzyskały poparcia polityków. Obecny kształt norm 
konstytucyjnych determinuje zdecentralizowany model organizacyjne-
go systemu administracji publicznej. Model ten kreuje dualistyczną 
strukturę administracji w terenie, na którą składa się administracja 
rządowa i samorząd terytorialny105.  

Za tak przyjętym modelem nie nadążają zmiany w kształtowaniu 
zasad prawnych oraz administracyjnych ochrony dziedzictwa. Ponad-
to, porównanie zasad zapisanych w obowiązującej ustawie z lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z przyjętymi 
metodami administracyjnymi i finansowymi oraz próba oceny skali ich 
zastosowania, a tym bardziej egzekucji w praktyce, dowodzi małej 
skuteczności przyjętych zapisów wykonawczych.   

Przypomnijmy, zasady te głoszą, że ochrona zabytków polega na 
podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mają-
cych na celu w szczególności: 

– zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finanso-
wych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich za-
gospodarowanie i utrzymanie; 

– udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabyt-
ków; 

– uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska106.   

 
Konkludując: w świetle przedstawionych powyżej faktów nie-

zwykle ostro pojawia się pytanie o miejsce państwowej służby ochro-
ny zabytków, a tym samym o dalsze miejsce wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków i ich rolę w ochronie zabytków107. Pytanie to 
dotyczy kwestii o podstawowym znaczeniu dla ochrony dziedzic-
twa, które jest nie tylko fundamentem rozwoju cywilizacji, ale jest 
także wymiernym bogactwem, którym trzeba umiejętnie gospoda-
rować i zarządzać dla wspólnego dobra publicznego. Tym bardziej, 
że jest bogactwem w przeważającej części nieodnawialnym108. 
––––––––– 

105 P. Dobosz, Prawne uwarunkowania polityki..., op. cit., s. 176. 
106 Ustawa z 23.07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art.4,  

w szczególności punkty 1, 3 i 6). 
107 Sprawa jest niezwykle pilna także wobec zaniku kompetentnej krytyki konserwa-

torskiej.  
108 A. Tomaszewski w artykule pt. Dziedzictwo i zarządzanie napisał, że najkrótsza 

definicja ochrony i konserwacji zabytków: zarządzanie zmianą (management of 
change), którą po raz pierwszy ogłosił w latach siedemdziesiątych XX wieku brytyjski 
architekt – konserwator, Sir Bernard M. Feilden, stała się  z czasem ogólnie znana,  
a odnieść ją można do każdej świadomej ludzkiej działalności kształtującej świat, nie 
tylko do ochrony zabytków i zabytkowych zespołów urbanistycznych. Patrz: Problemy 
zarządzania dziedzictwem kulturowym, pod red. K. Gutowskiej, Warszawa 2000, s. 7 
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Myśląc o przyszłości skutecznej ochrony zabytków i przywróceniu 
wysokiego autorytetu państwowej służbie ochrony naszego dziedzic-
twa, należy uwzględnić dziewięćdziesięcioletnie doświadczenia zna-
komitych polskich teoretyków i praktyków konserwatorstwa, przed-
stawione w wielkim skrócie w tym szkicu.  
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Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z 31 października 
1918 roku. Publikacja: Dziennik Praw Państwa Polskiego Nr 16 z 8 listopada 1918 r., 

poz. 36. (s. 93 – 98). Ze zbiorów P. Dobosza   



Z HISTORII 

 

72 

 



Z dziejów państwowej służby ochrony zabytków w Polsce 

 

73 

 



Z HISTORII 

 

74 

 



Z dziejów państwowej służby ochrony zabytków w Polsce 

 

75 

 



Z HISTORII 

 

76 

 



Z dziejów państwowej służby ochrony zabytków w Polsce 

 

77 

 
 

Strona tytułowa vademecum Ministerstwa Sztuki i Kultury pt. Opieka nad zabytkami i ich 
konserwacja z 1920 r. Ze zbiorów A. Gaczoła
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Ferdynand von Quast (1807–1877) 
— pierwszy profesjonalny konserwa-
tor zabytków w państwie pruskim 
(od 1843 r.), miłośnik średniowiecz-
nych zabytków Warmii. Portret za-
mieszczony w folderze wystawy „Wi-
doki z Warmii”, Ferdynand von Quast 
i początki konserwatorstwa zabyt-
ków w Prusach Wschodnich i na War-
mii, Gdańsk, Dom Uphagena 16.04 – 
8. 06. 2008 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paweł Popiel (1807–1892) — pier-wszy 
konserwator zabytków dla Krakowa 
i Galicji Zachodniej (od 1856 r.). 
Fot. J. Kuczyński, własność Muzeum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Kopia ze zbiorów A. Gaczoła  
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„Czwartkowy wieczór u Pawła Popiela w Krakowie w roku 1885”. Na spotkaniach, 
gromadzących ludzi ze sfer ziemiańskich, uniwersyteckich, kościelnych i politycznych, 
omawiano także sprawy ochrony narodowych pamiątek przeszłości. Na zdjęciu m.in. 
czterech konserwatorów: 2. od lewej siedzi Paweł Popiel, obok 3. i 4. od lewej: 
Stanisław Tomkowicz i Władysław Łuszczkiewicz. Wśród stojących 4. od lewej: Marian  
      Sokołowski. Fot. własność Muzeum UJ w Krakowie, kopia ze zbiorów A. Gaczoła       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadeusz Szydłowski (1883–1942) — pier-
wszy rządowy konserwator zabytków dla 
Galicji Zachodniej (od 1914 r.), pełniący 
obowiązki w czasie I wojny światowej 
także w Galicji Wschodniej i na Lubel-
szczyźnie. W latach 1919–1929 okręgowy 
konserwator zabytków w Krakowie. Fot. 
własność rodziny. Kopia ze zbiorów  
A. Gaczoła  
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Jerzy Remer (1888–1979) — pier-
wszy Generalny Konserwator Za-
bytków RP (1930–1937). Wcześ-
niej wojewódzki i okręgowy kon-
serwator zabytków w Częstocho-
wie, Kielcach i w Wilnie. Fot. ze 
zbiorów A. Gaczoła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisja konserwatorska z udzia-
łem generalnego konserwatora 
zabytków Jerzego Remera. Kra-
ków, w trakcie konserwacji Ołta-
rza Wita Stwosza w Bazylice Ma-
riackiej w 1933 r. J. Remer – trze-
ci od lewej, 4. i 5. od lewej: prof. 
prof. Jan Rutkowski i Juliusz Ma-
karewicz. Drugi od prawej: inż. 
arch. Bogdan Treter – długoletni 
wojewódzki konserwator zabyt-
ków w Krakowie. Fot. ze zbiorów 
A. Gaczoła  
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Adolf Szyszko-Bohusz (1883–1948) — dłu-
goletni (1916–1946, z przerwą w latach 
okupacji hitlerowskiej), niezależny kon-
serwator Zamku Królewskiego na Wa-
welu. Rzeźba głowy Profesora autorstwa 
Xawerego Dunikowskiego z 1925 r. Ze 
zbiorów Zamku Królewskiego na Wa-
welu. Fot. Archiwum WKZ w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Zachwatowicz (1900–1983) — wy-
bitny znawca dziejów polskiej archi-
tektury, architekt–konserwator, organi-
zator i twórca odbudowy bardzo wielu 
polskich zabytków w okresie między-
wojennym, a zwłaszcza po 1945 r., Ge-
neralny Konserwator Zabytków w latach 
1945–1957. Fot. z 1978 r. ze zbiorów 
Krystyny Zachwatowicz-Wajdy  
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Hanna Pieńkowska (1917–1976) 
— długoletni, niesłychanie akty-
wny i zasłużony Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Kra-
kowie (1951–1975). Fot. ze 
zbiorów rodziny. Kopia z ar-
chiwum A. Gaczoła 

 
 

 
 
 
 
 

 
Jerzy Łomnicki (1920–1981), 
pełen energii i entuzjazmu, 
oddany zawodowi Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Poz-
naniu (1954–1968), organi-
zator i długoletni dyrektor Mu-
zeum Pierwszych Piastów na 
Lednicy, inicjator powołania 
Stowarzyszenia Konserwato-
rów Zabytków w 1981 r. Zdję-
cie wykonane w ulubionej Led-
nicy. Reprod. z książki Kon-
serwator i zabytek. In memo-
riam Jerzego Remera, SKZ, 
Warszawa 1991  
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Kongres Konstytucyjny ICOMOS w Polsce, czerwiec 1965 r. Na zdjęciu wykonanym na 
zamku w Baranowie w środku — Piero Gazzola z Rzymu (1908–1979), architekt- 
-konserwator i pierwszy przewodniczący ICOMOS oraz po prawej — Alfred Majewski 
(1907–1998) — konserwator Wawelu i wielu zamków w południowej Polsce, Generalny 
Konserwator Zabytków w latach 1973–1974. Fot. E. Rachwał, reprod. z książki  
                             A. Majewskiego pt. 3 kongresy, SKZ Warszawa 1996                             
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ANDRZEJ TOMASZEWSKI 
 
 
 
Polskie służby konserwatorskie (1918–2008) 

Stan badań. Potrzeby badawcze 
 
 
Jubileusz dziewięćdziesięciolecia odzyskania przez Polskę 11 listopada 
1918 roku niepodległości, po ponad stuleciu istnienia podzielonego 
kraju pod rządami trzech zaborców, zbiega się prawie dokładnie z po-
wstaniem państwowej służby konserwatorskiej. Jej powołanie do życia 
wyprzedziło tę historyczną dla Europy i Polski datę. Mianowicie 31 
października 1918 Rada Regencyjna działająca na obszarze Królestwa 
Polskiego wydała dekret o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, 
zawierający również postanowienie o powołaniu służb konserwator-
skich. Świadczy to o wielkiej wadze, jaką władze rodzącego się wła-
śnie państwa przywiązywały do ochrony zabytków narodowych — bo 
wyłącznie w narodowych kategoriach ujmowano wtedy historię sztuki 
i architektury. Wiek XIX był w Europie okresem intensywnej dyskusji 
na temat ochrony i restauracji zabytków narodowych (le monument 
national; Nationaldenkmal) i wielkich przewartościowań spojrzeń i po-
glądów, prowadzących od doktryny restauracji stylistycznej do filozo-
fii poszanowania substancji materialnej zabytku w jej wszystkich na-
warstwieniach historycznych. Polscy historycy sztuki i konserwatorzy, 
żyjący/działający w poszczególnych zaborach śledzili te dyskusje to-
czące się na łamach wydawnictw fachowych, a nawet prasy, w któ-
rych przewodzili Francuzi, Niemcy i Austriacy. Pozwalała im na to 
znajomość języków obcych, a niejednokrotnie również zawodowe kon-
takty osobiste. Jednak tylko w zaborze austriackim działały polskie 
służby, podległe generalnemu konserwatorowi w Wiedniu. W pozosta-
łych zaborach jedynie organizacje społeczne mogły działać na polu 
ochrony zabytków.  
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Klasyczna i niezastąpiona do dziś książka Jerzego Frycza „Re-
stauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 
1795-1918” jest wciąż podstawowym źródłem wiedzy o ochronie 
zabytków na ziemiach polskich pod zaborami. Jednak od jej wydania 
w roku 1974 upłynęło ponad trzydzieści lat, w którym to okresie 
pojawiły się nowe opracowania i publikacje źródłowe, które nie zmie-
niając zasadniczo obrazu sytuacji przedstawionego przez Frycza, uzu-
pełniają go i wzbogacają. Są to przede wszystkim trzy niewielkie, ale 
nader ważne tomiki wydane przez oficynę „Mówią wieki”, pod redakcją 
Jarosława Krawczyka, zawierające obok dobrych tłumaczeń podstawo-
wych tekstów teoretyków europejskich (opatrzonych przy tym kompe-
tentnymi komentarzami historycznymi) również teksty konserwatorów 
polskich. Zwłaszcza tomik „Wokół Wawelu” wprowadza nas w jądro 
ówczesnej europejskiej dyskusji konserwatorskiej i konfliktu starego  
z nowym. Warto więc, w oparciu o dostępne dziś materiały źródłowe  
i narosłe w ciągu ostatniego trzydziestolecia publikacje autorów za-
granicznych (zwłaszcza austriackich i niemieckich) podjąć trud napi-
sania nowej monografii ochrony zabytków na terenach Polski w okre-
sie rozbiorów, ujętej na poszerzonym tle europejskim. Powinno znaleźć 
się tam miejsce na nową krytyczną analizę działań polskich konserwa-
torów w Galicji.  

 
Nasza znajomość działań polskich służb konserwatorskich w okre-

sie międzywojennym długo opierała się na opracowaniach przyczyn-
kowych lub na relacjach uczestników zdarzeń tamtych lat. Brak było 
jednak badacza, który podjąłby odważny trud kontynuacji dzieła Jerzego 
Frycza. Nie sposób więc przecenić wydanej ostatnio książki Pawła 
Detloffa „Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce  
w latach 1918-1939”, Kraków 2006. Jest to studium zasługujące na 
najwyższe uznanie, które słusznie uzyskało liczne nagrody. Z ogrom-
nego materiału źródłowego, wyniku kwerend w archiwach i zbiorach 
zarówno na obszarze Polski w jej obecnych granicach, jak i w archi-
wach lwowskich i wileńskich, wyłania się sensacyjny i zaskakujący dla 
niejednego czytelnika obraz polskich działań restauratorskich, mean-
drujących między nowoczesną teorią konserwacji i dawnymi restaura-
torskimi nawykami a patriotyczno-nacjonalistyczną presją polityczną, 
prowadzącą do megalomańskich kreacji pseudokonserwatorskich. Książ-
ka ta ukazuje również klarownie sytuację służb konserwatorskich, ich 
wysoki poziom intelektualny i moralny, ale również ich słabość kadro-
wą i organizacyjną, nie pozwalającą na panowanie nad sytuacją w ca-
łym kraju. Książka ta powinna stać się podstawą poważnej dyskusji 
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środowiskowej. Ma ona bowiem wyraźne odniesienia do przyszłości, 
aż do naszych dni. Bez poznania i przemyślenia sytuacji międzywojen-
nej nie sposób odnaleźć źródeł i zrozumieć istoty konserwacji w całym 
okresie powojennym. Zwłaszcza powszechnych w środowisku archite-
któw-konserwatorów tendencji do odbudowy i totalnej „twórczej” 
restauracji, w wyniku której zabytek stawał się „piękniejszy, niż  
był kiedykolwiek”. Zniszczenia wojenne nasiliły tylko te tendencje, 
grunt pod nie stanowiły nawyki działania i konserwatorskie okresu 
międzywojennego. Była to kontynuacja, tyle tylko, że w innych, tra-
giczniejszych warunkach. Ponadto Książka Pawła Detloffa powinna 
zachęcić do podejmowania dalszych studiów nad okresem między-
wojennym. 

 
Okres okupacji znany jest nam z wydawnictw źródłowych, zawie-

rających relacje bohaterskich zmagań wybitnych osobistości o rato-
wanie polskich dóbr kultury. Opracowania te mają wielką wartość, 
obciążone są jednak (bo inaczej być nie może) subiektywizmem spoj-
rzenia ich autorów. Z tym większym przekonaniem należy zwrócić 
uwagę na książkę Piotra Majewskiego „Wojna i kultura. Instytucje 
kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernator-
stwa 1939-1945”, Warszawa 2005, w której autor — historyk wyko-
rzystał metodycznie wszystkie dostępne obecnie materiały źródłowe 
budując na nich obraz wyważony i obiektywny, skłaniający do wielu 
nie tylko konserwatorskich refleksji. W tym obrazie znakomicie udo-
kumentowanym źródłami, ważnymi postaciami są pracownicy przed-
wojennych służb konserwatorskich, działających w tragicznych warun-
kach okupacyjnych. Nie wszystko jednak może mieć poświadczenie 
źródłowe. Pozostają poza nimi, znane z relacji pośrednich, liczne przy-
padki wspomagania radą i pomocą przez pracowników przedwojen-
nych służb prac konserwatorskich prowadzonych w kościołach, a na-
wet wykonywanie projektów ich restauracji lub rozbudowy. I tak dla 
przykładu: prowadząc w latach sześćdziesiątych badania archeologi-
czne przy kościele w Prandocinie znalazłem przypadkiem za piecem 
na plebanii plansze projektu rozbudowy tej romańskiej niewielkiej 
świątyni. Z opisu plansz wynikało, że pochodzą one z konkursu roz-
pisanego przez SARP w roku 1938. Idąc tropem tego odkrycia do-
szedłem, że w okresie okupacji tajny wydział architektury politechniki 
warszawskiej rozpisywał konspiracyjne konkursy konserwatorskie. 
Wszystkie prace były jednak antydatowane, dla uniknięcia wpadki. Po 
tych konkursach ze względów oczywistych nie pozostały żadne źródła 
historyczne.  
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Historia służb konserwatorskich okresu lat 1945-1989 czeka dopie-
ro na zbadanie i napisanie. Liczne przyczynki do tej historii zostały 
opublikowane zarówno w pracach osób, które kolejno stawały na jej 
czele (Stanisław Lorentz, Jan Zachwatowicz, Bogdan Rymaszewski) 
lub pełniły obowiązki konserwatorów wojewódzkich czy miejskich 
(Piotr Biegański, Olgierd Czerner, Mirosław Przyłęcki i inni). Wiele 
informacji kryją archiwa zarówno Ministerstwa Kultury, jak i urzędów 
wojewódzkich., ale także archiwa IPN. Temat powraca często podczas 
licznych konferencji, organizowanych przez TONZ lub SKZ. zwykle  
z okazji jubileuszów (stulecia urodzin Jana Zachwatowicza i Piotra 
Biegańskiego) lub okrągłych rocznic. Brak nam jednak, prób całościo-
wego spojrzenia na ten niejednolity zresztą okres, zarówno jeśli cho-
dzi o historię ochrony i konserwacji zabytków, jak i o pozycję i rolę 
służb konserwatorskich w tym czasie. Obraz służb konserwatorskich, 
jaki wyłania się spoza istniejących wyrywkowych opracowań, nie jest 
jednolity. W pierwszym okresie powojennym i w następującym po nim 
okresie stalinowskim w konserwacji dominowały stojące na czele 
służb państwowych dwie wybitne osobistości, które potrafiły narzu-
cić swój autorytet władzom państwowo-partyjnym, mimo braku 
legitymacji partyjnej: Stanisław Lorentz, jako wieloletni dyrektor 
Głównego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, Jan Zachwatowicz, pełniący funkcję generalnego 
konserwatora w tymże Zarządzie (do rezygnacji w 1957 roku) oraz 
Piotr Biegański, konserwator miasta stołecznego Warszawy (aż do 
podania się do dymisji w roku 1954 w proteście przeciw wysadzeniu 
przez Ludowe Wojsko Polskie murów Zamku Ujazdowskiego). Pozo-
staje tajemnicą ich siła przebicia do władz i umiejętność narzucania 
im własnej polityki konserwatorskiej (np. polityki odbudowy zabyt-
kowych zespołów zamiast budowy na ich miejscu socjalistycznych 
osiedli). Mimo formalnej podległości merytorycznej konserwatoro-
wi generalnemu wojewódzcy konserwatorzy zabytków, zwykle o wy-
sokich kwalifikacjach i z reguły bezpartyjni, osadzeni byli w Wy-
działach Kultury Wojewódzkich Rad Narodowych, znajdując się pod 
stałym politycznym naciskiem. Ich pozycja, nie wszędzie jednakowa, 
w dużym stopniu zależna była od osobistego autorytetu i umiejęt-
ności przekonywania do własnych racji. Okres stalinowski, para-
doksalnie, był czasem największego prestiżu służb konserwator-
skich. Ten dawno zamknięty historyczny rozdział powinien stać  
się tematem poważnych badań, tym bardziej, że właśnie wtedy 
miały miejsce decyzje i dokonania o brzemiennych, długofalowych 
skutkach.  
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Późniejsze lata przyniosły ogólnie obniżenie prestiżu kierownictwa 
służb konserwatorskich. Nie wszyscy stojący w ministerstwie na ich 
czele mieli tytuł konserwatora generalnego, Wyjątkowo powoływano 
na to stanowisko profesorów o niekwestionowanym autorytecie (Alfred 
Majewski, Wiktor Zin — w randze wiceministra). Kierownictwo i per-
sonel służb terenowych były na niezmiennie wysokim poziomie, skła-
dały się prawie wyłącznie z osób bezpartyjnych. Zmiany partyjno- 
-państwowych ekip rządzących i meandry polityczno-ideologiczne przy-
nosiły zróżnicowanie stopnia nacisku politycznego na konserwację, 
zależało to jednak w terenie w niemałym stopniu od autorytetu kon-
serwatora wojewódzkiego. Ogólnie oceniając cały długi, niejednolity  
i trudny okres realnego socjalizmu w Polsce można mieć pełne prze-
konanie, że służby konserwatorskie stanęły na wysokości zadania,  
z poświęceniem i odwagą broniły swoich pozycji, walczyły o autorytet 
i z tarczą wkroczyły w epokę Polski niepodległej i demokratycznej. 
Zastrzec jednak trzeba, że powyższe skrótowe i ogólne charakte-
rystyki i oceny wymagają weryfikacji w wyniku badań źródłowych.  

Istnieje potrzeba licznych opracowań regionalnych, dotyczących po-
szczególnych województw, kolejnych podokresów historycznych oraz 
biografii zasłużonych konserwatorów tamtych czasów. Takie opraco-
wania, które mogą stać się doktorskimi pracami cenzusowymi, złożą 
się z czasem na całość, która pozwoli na ujęcie syntetyczne. Proces 
dokumentowania i badania historii terenowych służb konserwator-
skich można zorganizować i przyspieszyć, jeżeli Regionalne Ośrodki 
KOBIDZ zostałyby zmobilizowane do ich wykonania i opublikowania. 
Należy również motywować (również w postaci grantów) byłych, 
znaczących pracowników służb konserwatorskich do spisywania 
relacji-pamiętników z ich działalności zawodowej. Z czasem będą to 
nieocenione materiały do badań. 

 
Z drugiej strony, mimo ryzyka, jakie niesie brak dystansu czasowe-

go i niepełna podstawa źródłowa, należy podejmować próby całościo-
wego spojrzenia na procesy konserwacji zabytków Polsce, idąc śladem 
Jana Zachwatowicza, którego niewielka syntetyczna publikacja „Ochro-
na zabytków w Polsce”, wydana w roku 1965 również w wersji 
angielskiej i francuskiej, stanowi wciąż punkt wyjścia dla refleksji  
i ocen, zwłaszcza pierwszego powojennego dwudziestolecia, (i powin-
na być wznowiona z dobrym komentarzem). Tym śladem poszedł 
Bogdan Rymaszewski w klasycznej już książce „Klucze ochrony zabyt-
ków w Polsce” wydanej w roku 1992, a w roku 2000 Bogusław Szmygin 
w książce „Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwator-
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skiej w Polsce w XX wieku”. Historia ochrony i konserwacji zabytków 
zawsze jest nierozerwalnie związana z działalnością służb konserwa-
torskich. Co więcej – mieści się w niej. Dlatego każde opracowanie 
historii konserwacji zawiera charakterystykę tych służb. Warto jednak 
spojrzeć na ich historię jako na samoistny temat badawczy i ukazać 
go nie w tle, ale NA TLE historii konserwacji, charakteryzując zara-
zem ich rolę w kształtowaniu i realizowaniu procesów konserwa-
torskich. Czas biegnie coraz szybciej. Niedługo nadejdzie setna rocznica 
istnienia polskich państwowych służb ochrony zabytków. Winniśmy 
do tego czasu poznać pełniej naszą własną historię. 

Dokumentować, obserwować i badać należy również ostatni, 
prawie już dwudziestoletni okres działań służb konserwatorskich  
w III Rzeczypospolitej, których schyłek dzieli się wyraźnie na trzy 
etapy, wyznaczone przez następujące cezury: 

– 1996 — rozbicie służb, pierwsze w ich historii, polegające na pod-
porządkowaniu wojewódzkich konserwatorów zabytków wojewodom; 

– 2002 — ornitologizacja generalnego konserwatora zabytków. 
 
Nie podejmuję w tym miejscu próby charakterystyki tego okresu, 

gdyż byłaby obciążona subiektywnym spojrzeniem. Powinni to lepiej 
uczynić inni, którzy nie byli uwikłani w działalność służb konserwator-
skich. Ale wszyscy wspólnie powinniśmy pilnie wyciągać praktyczne 
wnioski z obecnej sytuacji, która wydaje się tak niebezpieczna na 
przyszłość, jak nigdy dotąd. Jest to nasze zadanie na dzień dzisiejszy. 
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Trzy szóstki w CZMiOZ-ie 
 
 
W końcu czerwca 1956 roku pracowałem w gospodarstwie pomoc-
niczym Zakładu Historii Architektury Polskiej Politechniki Warszaw-
skiej u profesora Jana Zachwatowicza. Pewnego dnia mój bezpośredni 
szef Zdzisław Tomaszewski oznajmił mi, iż od 1 lipca będę pracował  
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, gdyż tak zadecydował Profesor. Tak 
więc pierwszego lipca zjawiłem się w holu pałacu prymasowskiego na 
ulicy Senatorskiej o godzinie dziewiątej rano. Razem ze mną zjawili się: 
Michał Witwicki, Jarosław Widawski i Ryszard Brykowski. Nikt z nas 
nie wiedział nic o tym, co mamy robić. Po jakimś czasie pojawił się sto-
sunkowo młody człowiek, który przedstawił się nam jako Andrzej 
Gruszecki i zaprowadził nas do gabinetu dyrektora Kazimierza Mali-
nowskiego będącego akurat na urlopie i jego gabinet był „niezamiesz-
kany”. Andrzej poinformował nas, że będziemy pracować w akcji „666”, 
co oznaczało „usunięcie zniszczeń wojennych metodą rozbiórki”. Była 
to niepublikowana uchwała Prezydium Rządu z poprzedniego roku. 
Zjawił się także Zdzisław Tomaszewski i powiedział, że także będzie 
tu pracował. Upłynęło parę dni poświęconych na meblowanie pokoju, 
który nam wreszcie przydzielili i ukazał się w prasie — w „Życiu 
Warszawy” — artykuł Pawła Jasienicy o niszczeniu zabytków Nysy na 
mocy zarządzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, 
gdzie przewodniczącym był towarzysz Mrocheń. Celem rozpoznania 
sytuacji wyjechał do Opola i Wrocławia instruktor z wydziału kultu- 
ry KC — Antoni Łyżwiński w towarzystwie Andrzeja Gruszeckiego,  
a myśmy czekali i czekali. 

Około 10 lipca mieliśmy już swój umeblowany w biurka pokój, te-
lefon, maszynę do pisania, tudzież sekretarkę Anię (nazwiska niestety 
nie pamiętam), a także pojawił się mecenas Mostek. Poznawaliśmy 
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otoczenie, organizację i komórki CZMiOZ, które nie za bardzo miło na 
nas patrzyły wietrząc w nas konkurencję lub kogo innego (było to 
przecież kilkanaście dni po wypadkach poznańskich), zwłaszcza że 
Jarek i Andrzej byli partyjni a ten ostatni został wkrótce pierwszym 
sekretarzem w Ministerstwie. Dowiedzieliśmy się też w ogólnych za-
rysach, o co w tych „trzech szóstkach” chodzi. Wydziały Gospodarki 
Komunalnej Rad Powiatowych miały sporządzić listy obiektów opusz-
czonych, zrujnowanych i zdewastowanych — dać je konserwatorom, 
aby zaznaczyli obiekty zabytkowe, a resztę rozebrać. Na to wszystko 
przeznaczone były etaty i pieniądze, ale dla służby konserwatorskiej 
przyszły z kilkumiesięcznym opóźnieniem. W owym czasie, w całej 
Polsce, w siedemnastu województwach były 23 etaty konserwator-
skie. Konserwatorzy byli na etatach wydziałów kultury i czasami mieli 
pracowników na etatach tychże wydziałów. Uchwała nr 666 pozwala-
ła zwiększyć stan posiadania do 93 etatów, co stanowiło czterokrotny 
wzrost stanu posiadania! Wykonaliśmy wówczas spisy absolwentów 
historii sztuki, wśród których było dużo bezrobotnych, zwłaszcza po 
KUL-u. Zaczęli wtedy swą pracę w konserwatorstwie Felek Ptaszyński 
z żoną, Staszek Kowalski, Jasio Muszyński, Jerzy Tur, Lucjan Czubiel  
i inni. 

W naszej komórce nastąpił niezbyt formalny podział zadań. Michał 
Witwicki zajął się ewidencją zabytków, Jarek Widawski dokumentacją, 
Rysiek Brykowski obiektami drewnianymi, zwłaszcza bieszczadzkimi, 
Andrzej Gruszecki kontaktami na wysokim szczeblu, a Zdzisław 
Tomaszewski miał uczestniczyć w posiedzeniach Rady Konserwator-
skiej. Ja zostałem przeznaczony do interwencji w terenie. Jedną z nich 
pamiętam doskonale — architekt Sierzputowski, społeczny konserwa-
tor w Elblągu, dał znać, iż są niszczone renesansowe elewacje ka-
mienic. Na miejscu udało się uratować kilka kamienic na ulicy św. 
Ducha oraz powstrzymać rozbiórkę jednej pierzei celem wykonania 
inwentaryzacji pomiarowej przez Politechnikę Gdańską. W końcu 
września zostałem oddelegowany do zespołu kontrolnego Minister-
stwa Kontroli Państwa — późniejszej NIK — celem oceny wykonania 
Uchwały „666”. Szefem zespołu był typowy Polak — Jan Kowalski — 
późniejszy wicedyrektor ds. ekonomicznych centrali PKZ. Dojście 
Gomułki do władzy przeżyliśmy w Opolu, potem był Wrocław i Ol-
sztyn. W rezultacie uchwała została w 1957 roku anulowana, ale 
pieniądze budżetu nie opuściły. Zostały też etaty, zmieniły tylko 
nazwę — były już konserwatorskimi, a nie „trzech szóstek”. Pierw-
szego stycznia 1957 roku nastąpiła mała reorganizacja. Jarek Widawski 
i ja zostaliśmy skierowani do działu inspekcji, gdzie kierownikiem był 
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Feliks Kanclerz; Michał Witwicki i Rysiek Brykowski skierowani zostali 
do działu ewidencji z szefową panią Starzyńską, a Andrzej Gruszecki 
do działu konserwatorskiego, gdzie naczelnikiem był de nomine Jan 
Koszczyc Witkiewicz, zasadniczo drzemiący w czasie pobytu w biurze. 
Radom konserwatorskim odbywającym się raz w tygodniu przewod-
niczył architekt Bruno Zborowski, ojciec legendarnego Jeremiego — 
dowódcy batalionu Parasol. Sekretarzował inż. Kazimierz Saski. W ra-
dach uczestniczyli także inż. Beata Trylińska (ta od trylinki) i Zbigniew 
Rewski. Oczywiście referował projektant w obecności konserwatora. 
W charakterze widzów w posiedzeniach rady uczestniczyli też inspek-
torzy. Dokumentację konserwatorską — inwentaryzacje i projekty zle-
cano centralnie. Inż. Kułakowski w ciągu roku objeżdżał wszystkie 
województwa i przedmiotowe obiekty (w towarzystwie konserwatora), 
ustalał zakres i wykonywał wycenę, po czym zlecano jej wykonanie 
PKZ-etom lub innym jednostkom. 

W tym czasie przy konserwatorach wojewódzkich powstały tzw. 
Brygady Robót Konserwatorskich, które prowadziły roboty finansowa-
ne przez budżet terenowy. Powstały one przede wszystkim na tzw. 
ziemiach odzyskanych. Po kilku latach działalności zostały wchłonięte 
przez PKZ, co związane było z decentralizacją umów. Do działu inspe-
kcji należała, jak to się ładnie mówi, łączność miedzy CZMiOZ i konser-
watorem. Inspektor miał zasadniczo pod opieką dwa województwa, 
które musiał wizytować raz w miesiącu przez 4 do 6 dni. Ja miałem 
„przydział” na województwo opolskie i wrocławskie — w Opolu kon-
serwatorem był Karol Róża, a we Wrocławiu Aleksander Krzywobłocki 
(od końca 1957 roku Mirosław Przyłęcki). W dziale inspekcji kierowa-
nej od końca 1957 roku przez inż. Hermana Czacharowskiego praco-
wali między innymi inż. Stanisław Miłoszewski (specjalista od parków 
i geodezji), Anna Werycho, Zygmunt Pągowski, Jarek Widawski i Ania 
— sekretarka z trzech szóstek. Dyrektorem naczelnym był Kazimierz 
Malinowski, zastępcą ds. muzealnych Mieczysław Ptaśnik, a do spraw 
architektury profesor Ignacy Tłoczek. W owym czasie pracowano nad 
projektem ustawy konserwatorskiej. Pracami kierował Kazimierz Ma-
linowski. Dyskusje były burzliwe, zwłaszcza przy określaniu definicji 
zabytku. Następnym zagadnieniem, nad którym pracowano, była ewi-
dencja zabytków. Celem opracowania wzoru karty ekipa w składzie: 
Michał Witwicki, Jarosław Widawski, Andrzej Gruszecki i ja spędziła 
tydzień we Lwówku Śląskim, ustalając rubryki i ich treść w karcie 
ewidencyjnej. Była to tzw. karta zielona (zielona, gdyż tylko tego ko-
loru papier można było dostać). Akcja wypełniania kart rozpoczęła się 
w 1959 roku i trwała około trzech lat. W wyniku otrzymano przybli-
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żoną liczbę obiektów zabytkowych architektury, którą oszacowano na 
około 40 tysięcy. Nadmienić należy, iż pojęcie zabytku kończyło się na 
klasycyzmie, to jest orientacyjnie na 1848 roku. Ponadto osoby wypeł-
niające karty rzadko wchodziły do środka kamienic, zwłaszcza na 
Dolnym Śląsku, oceniając obiekt jako „bezstylową architekturę XIX 
wieku”. Jednocześnie robiono szkic rzutu, zdjęcia foto i tzw. karty 
białe, oceniające stopień zniszczenia i konieczne nakłady. 

W owym czasie nie było jeszcze wykładów czy możliwości robienia 
dyplomów z konserwacji. Szkolenie, a właściwie samokształcenie, od-
bywało się podczas objazdów. Raz do roku (przeważnie w czerwcu lub 
wrześniu) konserwatorzy wojewódzcy organizowali trzy-, czterodniowe 
objazdy swego województwa, na które przyjeżdżali wszyscy konser-
watorzy i inspektorzy z CZMiOZ. Konserwator wybierał 3–4 obiekty, 
których problematyka go interesowała, referował je i przeprowadzano 
dyskusję o koniecznych decyzjach, oczywiście przy obiekcie. Na jed-
nym z takich objazdów, bodajże w Świdnicy, w rozmowie po śniadaniu 
przy dużym stole Hanna Pieńkowska i Jerzy Łomnicki rozpoczęli dys-
kusję o konieczności powstania związku konserwatorów celem obrony 
interesów i ochrony zabytków. Cel ten został osiągnięty dopiero w dwa-
dzieścia parę lat później, bo w roku 1981 i dzięki temu mogliśmy się 
tu dziś spotkać. 
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Ewolucja poglądów konserwatorskich  
a koncepcja zrównoważonego rozwoju 

 
 
Mijająca rocznica 90-lecia powołania przez Radę Regencyjną Państ-
wowej Służby Ochrony Zabytków1 jest dobrą okazją do refleksji na te-
mat stanu dziedzictwa kulturowego we współczesnej Polsce, a także — 
co może szczególnie ważne dziś, w dobie przyspieszonego rozwoju 
— nad stanem naszej konserwatorskiej mentalności, zarówno w jej 
wymiarze metafizycznym, lub jak uważają niektórzy ontologicznym, 
jak też w wymiarze dialektycznym. 

Historycznie rzecz ujmując, około połowy XVIII wieku w Europie 
zachodniej pojawił się nowy termin: „monument historyczny”. Monu-
mentami (łac. monumentum — pomnik) nazywano wybitne dzieła archi-
tektury o „pomnikowym” znaczeniu dla kultury i cywilizacji, a zwła-
szcza te, które szczególnie wyraźnie charakteryzowały określoną epokę 
historyczną, kierunek artystyczny lub nawet konkretny warsztat bu-
dowlany. 

Ten „pomnikowy”, a więc zarazem elitarny charakter monumentu 
zakodowany był w jego rzymskiej etymologii, która do kategorii „pom-
ników” zaliczała tylko te obiekty, których powstanie wiązało się z waż-
nym wydarzeniem historycznym. 

Znamienną ilustracją takiego rozumienia pojęcia „monument” jest 
przywołanie dwóch wybitnych z punktu widzenia współczesnej his-
torii sztuki dzieł architektury antycznego Rzymu stojących obok sie-
bie przy Forum Romanum — dziś nazywanych w Polsce zabytkami,  

––––––––– 
1 J. Pruszyński, Ochrona zabytków w II Rzeczpospolitej – zagadnienia prawne, (w:) 

Konserwator i Zabytek in memoriam jerzego Remera, Wyd. SKZ, Warszawa 1991 
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a w Europie monumentami — Łuku Tryumfalnego Konstantyna i Collo-
seum. Ale dla starożytnych Rzymian tylko Łuk Tryumfalny był monu-
mentem, ponieważ wzniesiony został na pamiątkę zwycięstwa Konstan-
tyna nad wojskami jego rywala Maksencjusza, podczas gdy Colloseum 
było jedynie „zwykłym”, czysto użytecznym obiektem publicznym. 

Pojęcie „monumentu historycznego” funkcjonowało podobnie jak  
w całej Europie, również na ziemiach polskich, gdzie od około połowy 
XIX wieku ustąpiło w końcu rdzennie rodzimemu pojęciu „zabytek”.  

Niezwykle interesująca jest etymologia tego słowa, którą podaje 
Gloger. „Zabyć” w języku staropolskim oznacza „zapomnieć”, a więc 
obiekt „zabyty” to obiekt zapomniany, porzucony, opuszczony2.  

W takim ujęciu terminologicznym kryła się jednak całkowicie inna 
filozofia ochrony i preferencje kładące akcent nie na znaczenie artys-
tyczne zabytku, ale na tkwiący w nim ładunek emocjonalny związany 
z interpretacją pamięci (memory) nie w kategoriach rzeczy jej dedy-
kowanej, ile jej bytowi w ludzkiej świadomości zbiorowej i indywi-
dualnej. Nietrudno zauważyć, że ta nowa filozofia ochrony posiada nie 
tylko historyczne odniesienia do transcedentaliów „rzeczy” i „bytu” 
obecnych u św. Tomasza z Akwinu, do których powrócili wkrótce tak-
że Edmund Husserl i Martin Heidegger w swej transcedentalnej fe-
nomenologii3.  

Czym można uzasadnić wprowadzenie w Polsce tej nowej termino-
logii, a zarazem koncepcji związanej z ochroną monumentów archi-
tektury? Jest to niewątpliwie następstwem sytuacji politycznej jako 
rezultatu rozbiorów, utraty niepodległości i zagrożenia dla bytu naro-
dowego. Była w Polsce zatem dość wcześnie dostrzegana potrzeba 
uświadomienia społeczeństwu istoty ochrony narodowych monumen-
tów nie tylko poprzez elitarną opiekę nad wybitnymi i wybranymi 
dziełami architektury, ale równocześnie poprzez stworzenie egalitar-
nego systemu ochrony obiektów o mniejszym znaczeniu artystycznym 
czy historycznym, które stanowiły swoiste znaki w strukturze prze-
strzeni kulturowej kraju.  

Nastąpiła też zasadnicza zmiana kryteriów oceny tych obiektów, któ-
re obok wartości artystycznych, czy podkreślaniu malowniczej i roman-
tycznej ich „dawności” dostrzegły także wartości naukowo-dydaktycz-
ne istotne dla kształtowania świadomości narodowej. Coraz liczniejsze 
głosy odzywały się, żądając opieki nie tylko nad pierwszorzędnej war-
––––––––– 

2 A. Kadłuczka, Ochrona zabytków architektury, tom I: Zarys doktryn i teorii, Wyd. 
SKZ Kraków 2000. 

3 O. Pöggeler, Droga myślowa Martina Heideggera, Wyd. Czytelnik, Warszawa 2002, 
por. także: M. Heidegger, Pytanie o rzecz, Wydawnictwo KR, Warszawa 2001. 



Ewolucja poglądów konserwatorskich a koncepcja zrównoważonego rozwoju 

 

99 

tości dziełami sztuki, ale także nad licznymi, często zniszczonymi  
i zapomnianymi zamkami, dworami, małymi wiejskimi kościółkami czy 
kapliczkami. To także całkiem nowy i oryginalny aspekt utrwalania 
rodzimej tożsamości. Ten właśnie aspekt był szczególnie doceniany 
przez światłe środowiska intelektualne dawnej Rzeczypospolitej podzie-
lonej pomiędzy mocarstwa rozbiorowe jako istotny czynnik integrujący. 

Podczas gdy w Europie aż do początków XX wieku ochrona obejmo-
wała obiekty jednostkowe, pomnikowe, traktowane niekiedy jak wielkie, 
statyczne eksponaty w przestrzeni kulturowej poddawanej współczes-
nej transformacji4, na ziemiach polskich, w kontekście historycznych 
monumentów architektury i urbanistyki, niezależna myśl naukowa two-
rzyła oryginalne dokonania, fundamentalne dla współczesnej teorii kon-
serwatorskiej. Świadczy o tym dobitnie teza sformułowana w 1909 roku 
przez krakowskiego uczonego Stanisława Tomkowicza, która o kilka-
dziesiąt lat wyprzedziła zapisy zawarte w tzw. Karcie Weneckiej z 1964 
roku i późniejszych międzynarodowych dokumentach. 

Tomkowicz pisał wtedy: ...nie dość jest ochraniać zabytki sztuki. 
Opiekowano się na przykład zamkami i kościołami, a dookoła nich 
traciły swą właściwą cechę dzielnice i miasta, które w całości swej 
godne były nazwy „zabytków”. Okazało się, że niedobrze jest dzielić 
zabytki na ważniejsze i mniej ważne (...) a spokojnie patrzeć jak 
banalizuje się skazane na zagładę tło i  ś r o d o w i s k o…5. 
Tomkowicz ujawnia tu metafizyczną interpretację zabytku, mówi bo-
wiem o środowisku, a więc o rzeczy która jest zarazem bytem, która 
ma zarówno cechy fizyczne jak i pozafizyczne, takie jak charakter, kli-
mat, wygląd, a nawet zapach6. 

Warto zauważyć, że po kryteria oparte na fenomenologicznym wi-
dzeniu świata sięgnęli także autorzy Karty Weneckiej definiując poję-
cie „miejsca zabytkowego”, rozszerzając tym samym obszar ochrony  
z wąsko pojmowanej rzeczy fizycznej w nieokreśloną strefę bytu meta-
fizycznego. Miejsce zabytkowe jest bowiem emanacją pamięci historycz-
nej mniej lub bardziej utrwalona w świadomości jednostki i zbiorowości. 

Znaczenie pamięci jako zbioru informacji o dziedzictwie zostało 
mocno zaakcentowane w ramach Międzynarodowej Konferencji Kon-
serwatorskiej Kraków 20007.  

––––––––– 
4 Le Corbusier, Towards a New Architecture, Architectural Press, Oxford 1998. 
5 S. Tomkowicz, Piękno miast i ich ochrona, Kraków 1911. 
6 K. Lynch, The Image of the City, Wyd. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1996. 
7 A. Kadłuczka, Karta Krakowska 2000 – w poszukiwaniu uniwersalnych pryncypiów 

ochrony kulturowego dziedzictwa architektury i urbanistyki, w Teka KAiU, T. XXXIV, 
Wyd. PAN, O/Kraków, 2002. 
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Ta nowa koncepcja pamięci nie obecna jak dotąd w doktrynach 
konserwatorskich podniesiona przez J. Rivera Blanco zakłada, że „pa-
mięć jest tą siłą, dzięki której pamiętamy, że coś się zdarzyło”, zaś 
wracając do Nietschego, wyraża ona pogląd, że człowiek nie potrafi 
nauczyć się zapominać wydarzeń z przeszłości, a zarazem nie potrafi 
także w sposób ciągły myśleć o przyszłości8.  

Z pojęciem pamięci o zabytku ściśle związana jest kwestia zna-
czenia, którego jest on nośnikiem. Opierając się na metodzie fenome-
nologicznej Heideggera, Giuseppe Cristinelli zwrócił uwagę na zna-
czenie, którego nośnikiem jest każda budowla, w tym także zabytek 
będący „rzeczą zasiedlającą przestrzeń”. Znaczenie to ma dla rozwoju 
cywilizacji i współczesnej teorii ochrony zabytków podwójny wymiar: 
taki, którego wartość potrafimy ocenić na podstawie posiadanej wie-
dzy już obecnie, ale także taki, który będziemy zdolni rozpoznać, zin-
terpretować i ocenić dopiero w przyszłość9. 

Warto przypomnieć także interesującą definicję zabytku zapropo-
nowaną przez Adama Miłobędzkiego, który zarazem określił jego 
miejsce w „organicznym porządku świata i kultury”. Zabytek według 
tego autora to ...wartościowy, społecznie akceptowany wytwór (...) 
funkcjonujący w normalnym życiu społecznym, który jest zarazem 
składnikiem przestrzeni egzystencjonalnej...10. 

Zastosowane przez Tomkowicza pojęcie „środowiska”, rozwinięte 
w II połowie XX wieku do formuły „środowiska  kulturowego”, dalej 
przejście w obszar ochrony dóbr kultury, ekosystemu kulturowego  
i jeszcze szerzej w obszar dziedzictwa, jest znacznym, ewolucyjnym 
rozszerzeniem rozumienia tradycyjnie używanego do dziś pojęcia „za-
bytek”, zaś na tle jego historycznych przewartościowań — określane 
bywa niekiedy jako specyficzna jego „demokratyzacja”. Ale demokra-
tyzacja jak wiemy nie rozwiązuje wszystkich problemów, nie jest kon-
sensusem, skoro oznacza ona konieczność przyjęcia stanowiska więk-
szości przez mniejszość. 

Punkt widzenia, postrzegający zabytek jako element ekosystemu,  
a tym samym określający jego miejsce w tym systemie i zakładający 
potrzebę jego adaptacji w „organicznym porządku świata i kultury”, 
wydaje się być przekonywujący poprzez swoją racjonalność i wynika-
jącą stąd potrzebą zdefiniowania funkcji jego równowagi. 

––––––––– 
8 J. Rivera Bianco, G. Cristinelli, referaty Sekcji I, Kraków 2000 materiały konfe-

rencyjne MKK pod red. A. Kadłuczki, Wyd. IHAiKZ WAPK, Kraków 2000 str.101-105. 
9 J. Rivera Bianco, G. Cristinelli, op. cit. 

10 A. Miłobędzki, Podstawowe odniesienia ochrony zabytku, Kurier Konserwators-
ki 3/91. 
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Mówiąc o poszukiwaniu równowagi ekosystemu kulturowego warto 
zwrócić uwagę na mało, a nawet niechętnie dyskutowane dotąd zja-
wisko „metabolizmu” materii zabytkowej, czyli funkcjonowanie zespo-
łu procesów powodujących przemiany tej materii. Być może dzieje się 
tak dlatego, że jak zauważył Andre De Naeyer, na ogół konserwatorzy 
zabytków architektury wyznający doktrynę zrównoważonej ochrony 
dziedzictwa muszą poszukiwać i znajdować rozwiązania będące kon-
sensusem pomiędzy „nadmierną elastycznością”, czy wręcz tolerancją, 
a „konserwatorskim fundamentalizmem”11. 

Metabolizm materii zabytkowej doskonale dokumentuje Aldo Rossi 
analizując proces kształtowania miasta i rolę, jaką w tym procesie na-
leży przypisać zabytkom — historycznym „artefaktom”, na tej bazie 
konstruując własną oryginalną racjonalistyczną teorię ciągłości (trwa-
nia). Zakłada ona, że procesy dynamicznego rozwoju miasta prowadzą 
także do ewolucji jego monumentów, które są nie tylko zachowywane, 
ale mają także zapewniony rozwój i kontynuację. Przeciwstawia się on 
tzw. „kontekstualnej ochronie”, która według niego może stać się 
przyczyną zahamowania rozwoju miasta. …Tak zwana kontekstualna 
ochrona ma taki związek z miastem jak zabalsamowane ciało świę-
tego z historycznym wizerunkiem jego postaci…12. Także Bohdan 
Rymaszewski, na bazie doświadczeń powojennej odbudowy miast his-
torycznych postawił zdecydowany postulat ich przetrwania, wiążąc go 
z wyważonymi działaniami, które prowadzą do stałych, ale kontro-
lowanych przekształceń. Nie ma w praktyce w Polsce ośrodka staro-
miejskiego o charakterze rezerwatu, w którym miałaby dominować 
jedynie ścisła konserwacja. ...Wszystkie — użytkowane z racji zmiany 
potrzeb funkcjonalnych — znajdują się w stanie permanentnej adap-
tacji. Niewątpliwie musi ona występować w każdym współcześnie eks-
ploatowanym staromiejskim ośrodku…13.  

Te założenia wynikają generalnie z definicji architektury jako sztu-
ki kształtowania przestrzeni, a także z „dynamicznego” charakteru tej 
przestrzeni, w której od zawsze zachodziły, zachodzą i dalej zachodzić 

––––––––– 
11 A. De Naeyer, Integration based on respect for tradition and well-balanced 

openness to modern development is the guarantee for retaining cultural identity of the 
historic city: “…One has to find the right equilibrium between traditional environment 
and modern comfort and safety on urban level. Too large ‘elasticity’ as well as 
‘heritage fundamentalism’, are bad advisors! …” str. 5 nin. Aneksu w: Relikty 
architektury średniowiecznej w centrum historycznego Krakowa; naukowo – badawcze 
przesłanki ich wykorzystania we współczesnym procesie rozwoju miasta, Projekt Ba-
dawczy KBN nr 0898/T07/2003/25, archiwum IHAiKZ, Kraków 2005. 

12 A. Rossi, The Architecture of the City, Oppositions Books, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, and London, England, 1997. 

13 B. Rymaszewski, O przetrwanie dawnych miast, Wyd. Arkady, Warszawa 1984. 
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będą akty kreacji, a więc przestrzeni, która dla twórcy jest two-
rzywem. 

Tak właśnie spostrzega ten problem z pozycji filozoficzno-socjolo-
gicznej Mieczysław Porębski, który uważa architekturę, urbanistykę, 
kształtowanie krajobrazu i planowanie regionalne za technologie twór-
cze, dla których tworzywem …jest przestrzeń otaczająca człowieka, 
jej podziały i osobliwości zarówno naturalne jak i te, które stanowią 
rezultat rozwijanej od tysiącleci aktywności cywilizacyjnej…14. Dla 
Porębskiego jest jasne, że przestrzeń nie jest dana raz na zawsze i że 
nie może być niezmienną jeśli ma służyć człowiekowi stale, jest zatem 
ona …konstruowana i rekonstruowana wciąż na nowo i wciąż ina-
czej…15. 

Mając świadomość tych zmian, należy zauważyć, że trwanie zabyt-
ku w tych warunkach jest uzależnione od rozpoznania ich metabo-
lizmu i możliwości dostosowania się do nich, a więc od zdolności do 
tzw. „adaptacji”, o czym pisał Rymaszewski. 

Jak starałem się wykazać, współczesna doktryna konserwatorska 
polega na przesunięciu akcentów z przedmiotowego na podmiotowe 
traktowanie zabytku, którego pojęcie ewoluujące w czasie oznacza 
dziś nie tylko coraz bardziej rozległy obszar ochrony, ale także 
multiplikacje znaczeń, których nośnikiem jest ten zabytek. 

Naturalną konsekwencją takiej filozofii ochrony dziedzictwa jest 
dążenie do stanu równowagi pomiędzy jej zakresem, a potrzebami 
rozwoju miasta historycznego. 

Architekci i urbaniści są zgodni co do tego, że kluczem do ochrony 
dziedzictwa kulturowego w mieście historycznym jest planowanie 
przestrzenne, a więc profesjonalnie sporządzone miejscowe plany za-
gospodarowania, które posiadają rangę prawa lokalnego regulującego 
priorytety i zasady polityki przestrzennej na jego obszarze, a zatem 
także priorytety i zasady ochrony dziedzictwa.  

Można tu wyrazić opinię, że traktowanie planowania przestrzen-
nego przez obecną ustawę o „ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami” tylko jako jednej z czterech form ochrony jest w tym kontek-
ście poważnym błędem i niedocenianiem planowania jako potężnego 
instrumentu sterującego. 

Tymczasem wykorzystanie tego instrumentu jest od lat przedmio-
tem badań naukowych i teorii planowania przestrzennego. Znana jest 
powstała w latach 70. XX wieku koncepcja rozwoju zerowego miasta 

––––––––– 
14 M. Porębski, Ikonosfera, Warszawa 1972. 
15 M. Porębski, op. cit. 
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historycznego zdefiniowana przez Malisza, który pod tym pojęciem 
rozumiał opcję rozwoju ekstensywnego, a nie intensywnego koncen-
trującą wysiłki na modernizacji miasta w ramach istniejącej struktury 
przestrzennej, bez potrzeby jej rozbudowy na zewnątrz. Mając także 
świadomość nieuchronności zmian miast historycznych, ale także 
uznając, że zmiany te możemy kontrolować, a nawet sterować nimi, 
należy postawić pytanie o pożądany z punktu widzenia ochrony dzie-
dzictwa kierunek tych zmian16.  

Współczesna nauka, a także doskonalone metody zarządzania mia-
stem zmierzają do stworzenia takich mechanizmów, których działanie 
zapewni sprawne funkcjonowanie i zrównoważony rozwój historycznie 
ukształtowanej struktury urbanistycznej17. Podstawą takich działań jest 
…przywrócenie należytego miejsca w gospodarce przedsiębiorczości 
indywidualnej, oraz zagwarantowanie ludziom prawa własności…18. 
Jest to całkowicie nowy paradygmat — zespół dobrowolnie przyjętych 
założeń, w tym także przekonań, poglądów i uznanych za słuszne pre-
ferencji. 

Idea zrównoważonego rozwoju, który to termin przyjęto w języku 
polskim niesłusznie jako równoznaczny z angielskim sustainable deve-
lopment19, została zarysowana w głośnej deklaracji sztokholmskiej 
ONZ z 1972 roku, ale termin ten pojawił się po raz pierwszy dopiero 
w 1978 roku. 

Oczywiście deklaracja ONZ dotyczy zasobów biologicznych plane-
ty, ale tak jak w odniesieniu do tych zasobów postulujemy taką ich 
eksploatację, która stwarza możliwości ich odtworzenia, tak też prze-
nosząc ideę zrównoważonego rozwoju w obszar dziedzictwa kulturo-
wego winniśmy szukać takiej możliwości eksploatacji tego obszaru, 
która nie narusza tego dziedzictwa, ale może także doprowadzić do 
odtworzenia, czy odnowienia zasobów dziedzictwa, a nawet jego po-
mnożenia. Takie pomnażanie może nastąpić właśnie w wyniku rozum-
nie sterowanego rozwoju gospodarczego, w ramach którego nowe 
inwestycje lokowane na obszarach pozostających w kontekście ob-
szarów archeologicznie aktywnych mogą tworzyć nowe „miejsca ar-
cheologiczne” i wzbogać równocześnie materialny zasób oraz wiedzę. 
Proces ten jest znany jako „rewaloryzacja”, która prowadzona w od- 
––––––––– 

16 J. Purchla, Dziedzictwo a rozwój. Zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa 
rynku w doświadczeniach Europy Środkowej, w: Miasto historyczne. Potencjał dzie-
dzictwa, Wyd. MCK, Kraków 1997. 

17 W. Pęski, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wyd. Arkady, Warszawa 
1999, str. 17. 

18 W. Pęski, op. cit., str. 19. 
19 W. Pęski, op. cit., 
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niesieniu do pojedynczych obiektów architektonicznych doprowadziła 
od odzyskania wielu cennych elementów substancji zabytkowej utra-
conej w toku historycznych przekształceń zabytku. Podobny proces 
„rewaloryzacji” może dotyczyć obszarów zurbanizowanych, na któ-
rych świadomie prowadzona polityka inwestycyjna może przynieść 
podobne rezultaty w skali miasta. 

Taki model ochrony zakładający, że dziedzictwo historyczne może 
być traktowane jako fundament rozwoju nowoczesnej cywilizacji wy-
maga spojrzenia na konserwację jako dziedzinę twórczą poszukującą 
rozwiązań integrujących zabytek nie jako rzecz, ale jako byt wpisany 
w metabolizm współczesnej przestrzeni egzystencjonalnej. 

Taki właśnie otwarty, kreacyjny charakter tej dziedziny określił 
Władysław Tatarkiewicz, który napisał: Akt tworzenia trwa: świat 
przestałby istnieć, jeśli Bóg przestałby go tworzyć. Utrzymywanie 
bytu „conservatio” — to także tworzenie — „creatio”…20. 

Wybitny znawca architektury krajobrazu Gerard Ciołek uważał, że 
negatywne kreacje, jakie często dostrzegamy w otaczającej nas prze-
strzeni, nie wynikają jedynie z samej działalności człowieka ipso facto. 
Wiele przykładów nowych przedsięwzięć w krajobrazie kulturowym 
świadczy o tym, że …zasadniczym źródłem konfliktu nie jest sam za-
mysł inwestycji i jego celowość, lecz zasada wadliwej lokalizacji i nie-
właściwej skali obiektu…21. 

Jest oczywiste, iż znalezienie najlepszych rozwiązań nie jest łatwe  
i że mogą one rodzić konflikty pomiędzy tradycją a nowoczesnością, 
lecz konflikty te nie wynikają  a priori z samej ich istoty, bo jak 
stwierdził Roberto Pane: …głęboki konflikt pomiędzy starymi i nowymi 
formami życia nie jest nieuniknioną konsekwencją nowoczesnej cywi-
lizacji technicznej, ale rezultatem naszej rezygnacyjnej postawy i na-
szego konformizmu…22. 

 
––––––––– 

20 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1988. 
21 G. Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Warszawa 1964. 
22 R. Pane, Rozwój historycznego miasta, a problem jego ośrodka historycznego, (w:) 

Materiały z Międzynarodowej Konferencji w Warszawie, 8-1- X. 1959, Kwartalnik AiU 
t.V, z. 1-2, warszawa 1960. 
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Wśród przeciwstawnych tendencji. 
Ochrona zabytków techniki i przemysłu 

 
 
Ten tytuł nie jest zwrotem retorycznym ani ozdobnikiem pojęcio-
wym, lecz jest w nim zarysowana charakterystyka warunków i czyn-
ników, które wpływały na ochronę zabytków techniki i przemysłu po 
roku 1944. 

Przeciwstawne tendencje, w których przyszło prowadzić w Polsce 
ochronę zabytków, dotyczyły wszystkich kategorii zabytków, w tej je-
dnak dziedzinie — ochronie zabytków techniki i przemysłu występo-
wały szczególnie wyraziście, gdyż dziedzina ta była związana (i nadal 
oczywiście jest) z gospodarką, a przemysłem i transportem zwłaszcza, 
ale i bezpośrednio tkwiąc z racji charakteru obiektów w strukturze 
tego przemysłu i transportu. Powodowało to daleko większą podat-
ność na wpływy procesów, które następowały w gospodarce. Istniała 
nie tylko ogólna zależność od koniunktury (ta oczywiście istniała), ale 
również zależność od takich zjawisk jak impulsy inwestycyjne, prze-
kształcenia, rozmaite formy reorganizacji. 

 
Jaki był bilans otwarcia, inaczej mówiąc, jak można scharaktery-

zować stan ochrony zabytków techniki i przemysłu u progu powojen-
nego okresu:  
− była to dziedzina prawie nowa w zakresie zainteresowań dzie-

dzictwem przeszłości, która w istocie jako dziedzina wyodrębniła 
się w okresie międzywojennym, głównie w środowisku skupionym 
wokół Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie (sekcje ochrony 
zabytków polskiej sztuki inżynierskiej), nie wytworzyła jednak je-
szcze merytorycznych podstaw działalności, zwłaszcza metodyki 
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postępowania (miały miejsce jedynie nieliczne działania o charakte-
rze ratowniczym), 

− środowisko zainteresowane tą dziedziną było stosunkowo nieliczne 
(mimo że przed wojną Muzeum Techniki i Przemysłu rozwijało się 
dynamicznie i że wspomniane sekcje ochrony zabytków polskiej 
sztuki inżynierskiej rozszerzały zakres swych zainteresowań i sta-
wały się opiniotwórcze), 

− działające przed wojną środowisko zostało w latach wojny rozbite  
i rozproszone (trwalej niż na innych odcinkach, bo w znacznym 
stopniu stanowili je czołowi ludzie przemysłu — dyrektorzy zakła-
dów przemysłowych, prezesi spółek, przedstawiciele administracji 
państwowej na stanowiskach kierowniczych), 

− uległy niszczeniu lub rozproszeniu zbiory muzealne z omawianej 
dziedziny (w Warszawie, w Starachowicach, w Ostrowcu Święto-
krzyskim), za spektakularny przykład może posłużyć zniszczenie 
przez okupanta wyposażenia walcowni i pudlingarni w Sielpi  
z I połowy XIX w., obiektu, który jako pierwszy zabytek techniki  
i przemysłu został wpisany w Polsce do rejestru. 

 
Do tych warunków niejako branżowych dochodziły ogólne: gene-

ralny przełom społeczno-gospodarczy, wojenne zniszczenia i co by nie 
powiedzieć, zrozumiała konieczność skoncentrowania uwagi na pod-
stawowych sprawach bytu społeczeństwa, nowe priorytety polityczne, 
zdecydowanie odmienne od tych, które dominowały w okresie przed-
wojennym. 
• Co ciekawe, te nowe priorytety znacząco zaważyły na próbie 

podźwigania się (jeszcze nie podźwignięcia) z wojennego zniszcze-
nia i próbach odbudowy w latach 1945-1946-1947 spontanicznej, 
podejmowanej i prowadzonej przez ludzi i środowiska bardzo od-
ległe od popierania nowej rzeczywistości. 

• Nowa władza sama szermowała hasłem odbudowy kraju, starając 
się skupić pod nim możliwie szerokie kręgi, ale jak wiadomo, mimo 
propagandy i zachęt eliminowała z tych działań ludzi i środowiska 
sobie niewygodne, do których nie miała zaufania.             

 
Środowiska, które starały się odbudować Muzeum Techniki i Prze-

mysłu oraz Muzeum Rolnictwa i Przemysłu, nie były bliskie nowej 
władzy, stanowili je naukowcy, byli już wówczas przemysłowcy, 
osoby z kręgów rządowych przedwojennej Polski. Skutkiem tego 
braku zaufania była więc administracyjna likwidacja obu placówek, 
które miały charakter stowarzyszeń i tym samym likwidacja bazy 
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dla reaktywowania działań na rzecz ochrony zabytków techniki i prze-
mysłu.    

Ten przykład charakteryzuje zderzenie przeciwstawnych tendencji: 
dążenia do powojennej odbudowy — odtworzenia jednej z dziedzin 
działalności kulturalnej z jednej strony i eliminacji z życia społeczne-
go ludzi i organizacji powstałych w minionej, przedwojennej Rzecz-
pospolitej. Ta druga tendencja okazała się silniejsza, skuteczniejsza 
(bo odpowiadająca interesom aktualnej władzy). 

Indywidualne inicjatywy na rzecz ochrony zabytków techniki i prze-
mysłu podejmowane przez ówczesnego inżyniera Mieczysława Radwana 
czy b. ministra Czesława Klarnera też trafiały w próżnię, a konkretnie 
odbijały się o argumenty o bardziej zasadniczych potrzebach polskie-
go przemysłu w dobie powojennej odbudowy i tzw. socjalistycznej 
rozbudowy, „to nie czas na zajmowanie się zabytkami” — odpowiada-
no wnioskodawcom. 

 
Z drugiej strony, w zasadzie paradoksalnie odmiennej, pierwsze, 

powojenne lata były generalnie biorąc korzystne dla starych maszyn, 
urządzeń i konstrukcji, gdyż zniszczenia wojenne spowodowały ogrom-
ne zapotrzebowanie na wszystkie urządzenia, nawet te całkiem his-
toryczne, w przemyśle, rzemiośle i komunikacji. Fakt używania obie-
któw nie powodował oczywiście prowadzenia przy nich działań konser-
watorskich, lecz jedynie jakieś doraźne naprawy, ale w ten sposób te 
stare mechanizmy i urządzenia trwały i były zachowywane. 

Ta dyktowana potrzebami praktycznej produkcji czy transportu ten-
dencja zderzała sie wszakże z inną, odmienną, wynikającą z przemian 
ustrojowych, zwłaszcza gospodarczych, upaństwawianiem zakładów 
przemysłowych, zrazu dużych i większych, z czasem średnich i nawet 
mniejszych. Ten proces wiązał się z częstym marnotrawstwem, nisz-
czeniem obiektów i ich technicznego wyposażenia (również history-
cznego) — w niektórych przypadkach dotknęło to całych branż, jak 
np. młynów i wiatraków, których proces niszczenia przyśpieszało upań-
stwowienie oraz polityka fiskalna. 

Na to tło nałożył się w pierwszej połowie lat 50. XX w. charak-
terystyczny impuls wynikający z założeń ideologicznych, sięgających 
teorii materializmu historycznego, a zwracający uwagę na tzw. kul-
turę materialną (jako pewnego rodzaju przeciwstawienie kulturze 
duchowej). Impuls ten ułatwiał działania w zakresie pewnych dziedzin 
nauki — powstał wówczas Instytut Historii Kultury Materialnej (dziś 
Instytut Etnologii i Archeologii) oraz równolegle Zakład Historii Nau-
ki i Techniki PAN. 
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Trzeba jednak zwrócić uwagę, żę to polityczne założenie ideologów 
ówczesnej władzy nie zaowocowało w praktyce w pożądanym przez 
nich kierunku. Środowiska naukowe obu tych instytutów zajmując się 
historią kultury materialnej czy historią techniki traktowały te dzie-
dziny jako odrębne i nie przeciwstawiały innym przestrzeniom kultu-
ry, może poza bardzo nielicznymi wyjątkami. Niemniej jednak ta na-
dzieja władzy stwarzała ułatwienia dla działalności wymienionych in-
stytucji naukowych. 

 
Niejako równolegle środowiska techniczne nawiązując do przedwo-

jennych tradycji, oczywiście nie powołując się na nie dosłownie, reak-
tywowały Muzeum Techniki w Warszawie , które za jeden z głównych 
odcinków swej działalności uznało ochronę zabytków techniki — oto-
czenie opieką konserwatorską zabytkowej walcowni i pudlingarni  
w Sielpi można uznać za symboliczne dla tego nawiązania do działań 
przed wybuchem II wojny światowej. 

Wokół Muzeum uformował się liczny krąg osób zainteresowanych 
ochroną zabytków techniki, złożony częściowo z osób, które były ak-
tywne na tym odcinku przed wojną, m.in. prof. Mieczysław Radwan  
i prof. Zygmunt Rudolf. 

Rozpoczął się ruch na rzecz rozwoju ochrony zabytków techniki, 
zrazu w środowiskach naukowych i technicznych. Ruch ten, który zy-
skiwał coraz liczniejszych zwolenników, w tym służbę konserwator-
ską, przyniósł następujące rezultaty: 
1) znaczące upowszechnienie idei ochrony zabytków techniki i zrozu-

mienia dla potrzeby tej ochrony; 
2) formalne zrównanie ochrony zabytków techniki i przemysłu z ochro-

ną innych kategorii zabytków (Ustawa o ochronie dóbr kultury  
i o muzeach z 1962 r.); 

3) sformułowanie podstaw teoretycznych metodyki ochrony zabyt-
ków techniki (opracowanie w środowisku Polskiego Towarzystwa 
Historii Techniki „ Karty ochrony zabytków techniki”); 

4) otoczenie trwałą opieką szeregu bardzo wartościowych zabytków 
techniki, m.in. papierni w Dusznikach Zdroju i mostu na rzece 
Słudwi pod Łowiczem, pierwszego w Europie mostu o spawanej 
konstrukcji stalowej według projektu prof. Stefana Bryły; 

5) rozbudowa sieci muzeów technicznych, powstanie m.in. Muzeum 
Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum Górnictwa Rud Kruszco-
wych w Tarnowskich Górach; 

6) znaczące zwiększenie liczby opracowanych dokumentacji zabytków 
techniki. 
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Te rezultaty, będące wynikiem działań pozytywnych dla ochrony 
zabytków techniki, zderzały się z zupełnie przeciwnymi poczynaniami 
różnych lokalnych władz (np. bezmyślne zniszczenie wapienników  
w Kielcach) czy kierownictw zakładów pracy (np. rzekome zawalenie 
się odlewni w Białogonie łącznie z fundamentami), a nawet kierow-
nictw całych branż (np. wysadzenie w powietrze śluzy Swoboda na 
kanale Augustowskim pod pretekstem znacznego jej zniszczenia, nie 
pozwalającego na konserwatorski remont). Nader często też występo-
wało nieuwzględnianie problematyki ochrony przy inwestycjach, a zwła-
szcza modernizacjach zakładów przemysłowych. 

Z drugiej strony można odnotować wydarzenia pozytywne, jak oto-
czenie skuteczną opieką mostu o konstrukcji spawanej na rzece Słudwi, 
prawdziwego pomnika dorobku polskiej techniki. 

W poszczególnych środowiskach zawodowych zaczęły się ugrunto-
wywać zainteresowania swoją przeszłością i związane z tym ambicje 
opieki nad zabytkami tej przeszłości np. w hutnictwie, drogownictwie, 
kolejnictwie, przemyśle naftowym. Takie ambicje zaczęły się również 
rodzić w niektórych środowiskach regionalnych, np. w Tarnowskich 
Górach, gdzie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej dopro-
wadziło do zbudowania i udostępnienia fragmentu podziemnych uro-
bisk z XVIII i XIX w. pochodzących z kopalni rud kruszcowych, rea-
lizując tym samym myśl, która była wysunięta już w okresie między-
wojennym. 

 
Bardzo ważnym merytorycznie było podjęcie przez ówczesny In-

stytut Historii Kultury Materialnej planowej rejestracji zabytków prze-
mysłu i publikowanie jej wyników w postaci „Katalogów zabytków 
budownictwa przemysłowego” dla poszczególnych powiatów. Ukazało 
się kilkanaście tomów tych „Katalogów” z województw kieleckiego, 
krakowskiego, łódzkiego i warszawskiego. Niestety później prace nad 
tym katalogiem zostały wstrzymane. I dopiero w ostatnich latach, po 
2005 roku pojawiła się jakaś próba kontynuacji tej pracy. 

Pewne działania w zakresie rejestracji zabytków techniki i prze-
mysłu były też podejmowane na Górnym i Dolnym Śląsku, jednak 
trzeba je ocenić jako mało skuteczne. 

 
Charakterystycznym wydarzeniem było powstanie Muzeum Górnic-

twa Rud Żelaznych we fragmencie Kopalni Szczekaczka w Częstocho-
wie. Tej utworzonej placówki, częściowo zlokalizowanej w wyrobiskach 
kopalni, a więc mającej charakter rezerwatu, nie można było utrzymać  
z powodu kosztów, jakie musiały wpływać na rzecz ochrony środowiska 
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skażanego zasoloną wodą wypompowywaną z podziemi zagrożonych za-
tapianiem. Muzeum to zostało zlikwidowane i dopiero w 2008 r. niektóre 
zabytkowe elementy wyposażenia tej kopalni, głównie narzędzia, znala-
zły się w utworzonym w Częstochowie Muzeum Górnictwa Rud Kruszco-
wych, o innym już charakterze, bardziej tradycyjnym. 

Zdecydowanie pozytywnym zjawiskiem było trwałe wprowadzenie 
ochrony zabytków techniki i przemysłu do zakresu działań służby kon-
serwatorskiej, zwłaszcza w województwach kieleckim, katowickim, opol-
skim i wrocławskim (używając ówczesnych nazw województw). 

 
Podsumowując okres pierwszych trzydziestu pięciu lat po zakoń-

czeniu II wojny światowej nasuwają się następujące wnioski: 
− ochrona zabytków techniki i przemysłu stała się uznaną dziedziną 

ochrony dóbr kultury i została objęta działalnością państwowej 
służby konserwatorskiej; 

− ochrona zabytków techniki i przemysłu zyskała pewne podstawy 
metodyczne tak w zakresie działań rejestracyjnych, jak i konser-
watorskich oraz rewaloryzacyjnych;  

− została zabezpieczona grupa obiektów o znacznej wartości doku-
mentalnej, jak np. kopalnia kruszców w Tarnowskich Górach, ku-
źnia wodna w Gdańsku Oliwie, pierwszy w Europie stalowy most  
o konstrukcji spawanej na rzece Słudwi, kanał Augustowski oto-
czony bardziej lub mniej skuteczną opieką; 

− powstała raczej skromna ilościowo (przynajmniej w porównaniu do 
wielu krajów europejskich) sieć placówek muzealnictwa technicz-
nego, w tym muzeów przyzakładowych; 

− rozszerzyły się przejawy społecznego zainteresowania ochroną za-
bytków techniki i przemysłu; 

− równocześnie w tym okresie uległo jednak zniszczeniu wiele ru-
chomych i nieruchomych obiektów (z różnych powodów: zanie-
dbań, braku środków); 

− nie zostały doprowadzone do końca podejmowane akcje rejestracji 
zabytkowych obiektów technicznych, 

− nie zmniejszyła się, lecz narastała dysproporcja w zakresie realne-
go dorobku w dziedzinie ochrony zabytków techniki i przemysłu  
w Polsce i krajach Europy Zachodniej, gdzie zwłaszcza w latach 70. 
XX w. dał się zauważyć znaczący postęp.         

 
Trzeci okres, który chciałbym wyodrębnić, to lata 80. XX wieku, 

dokładnie od roku 1989. Ten okres trzeba by nazwać okresem na-
dziei, ale i niestety zawodu.  
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Nadziei, bo zapowiadał się jako okres przełamania rozmaitych 
barier ideologicznych i administracyjnych: 
− w ogóle intensyfikacji działań na rzecz ochrony dziedzictwa naro-

dowego (ze zwiększeniem środków na ten cel), 
− decentralizacji działań, a więc prowadzenia ich w szerszym zakre-

sie, z większym udziałem środowisk społecznych oraz lokalnych, 
− ożywienia wymiany doświadczeń z zagranicą. 

Te nadzieje spełniły się jednak w bardzo niewielkim stopniu, w za-
sadzie głównie w zakresie pewnego ożywienia działań społecznych na 
rzecz ochrony zabytków techniki i przemysłu, powstawania klubów  
i towarzystw zainteresowanych określonymi obiektami lub dziedzina-
mi np. motoryzacji. 

Przyznać trzeba z satysfakcją, że ten społeczny ruch powoli, bo po-
woli, ale się rozwija.  
 

Innym pozytywnym przejawem było ogłoszenie przez ówczesne 
Ministerstwo Kultury i Sztuki programu „Zabezpieczanie zabytków 
techniki w warunkach zmian gospodarczych” (jako jednego z przyję-
tych wówczas programów resortowych z zakresu ochrony dóbr kul-
tury). 

Program ten polegał na przeglądzie poszczególnych zakładów 
produkcyjnych i usługowych w celu wykrycia w nich obiektów tech-
nicznych o wartości historycznej, wykonania ich opisów dokumenta-
cyjnych, w uzasadnionych przypadkach dokumentacji pełnych i ewen-
tualnego przedłożenia wniosków do wojewódzkich konserwatorów 
zabytków o wpisanie do rejestrów. 

Wyniki po 4 latach realizacji tego programu trzeba ocenić jako 
pozytywne, po zwizytowaniu (nie bez przeszkód) paru tysięcy zakła-
dów zestawiono blisko 2 tysiące kart ewidencyjnych dotyczących 
obiektów mających w mniejszym lub większym stopniu charakter 
zabytkowy, wysunięto liczne wnioski na temat potrzeby opracowania 
dokładnych dokumentacji oraz wpisu do rejestru zabytków. Niestety 
dalsza realizacja programu została administracyjnie przerwana, a by-
ła niezmiernie potrzebna wobec wszechstronnych przemian w prze-
myśle, usługach, w ogóle w całej gospodarce. 

 
Przekształcenia, upadłości, likwidacje, sprzedaże stwarzały istotne 

zagrożenia dla zabytków przemysłu i techniki — nie tylko zresztą dla 
potencjalnych, jeszcze nie objętych ochroną obiektów, lecz również 
dla tych znajdujących się już w rejestrze; ilustratywnym przykładem 
mogą tu być zabytki przemysłu z rejonu Wałbrzycha. 
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Niestety istniejąca sytuacja odbiła się bardzo niekorzystnie na mu-
zeach przyzakładowych, które w większości przypadków uległy likwi-
dacji, co gorzej — nierzadko uległy zniszczeniu lub rozproszeniu ich 
zbiory, jak np. Muzeum Zakładów Radiowych im Kasprzaka czy War-
szawskich Zakładów Telewizyjnych „Elemis”. 

Takich negatywnych zjawisk w dziedzinie ochrony zabytków tech-
niki powstało w ostatnich latach więcej. Wszystko to jest rezultatem 
totalnej komercjalizacji — jako przykład służyć może na szczęście 
pozytywnie zakończona walka o pozycję Muzeum Żup Krakowskich  
w Wieliczce, jednego z muzeów polskich o rzeczywiście światowym 
znaczeniu, które próbowano wtłoczyć w organizm spółki eksploatu-
jącej miejscową kopalnię soli. 

Do tego doszło niewątpliwe ograniczenie środków finansowych 
przeznaczanych w poszczególnych latach na ochronę zabytków, do-
piero ostatnio nastąpiła pewna poprawa w tym zakresie. 

Wzrost wartości terenów powoduje dążenie do wykupywania ich  
i intratnych sprzedaży na inne cele bez względu na dotychczasową 
zabudowę; nader często dotyczy to zabudowy przemysłowej o wartoś-
ci zabytkowej. 

 
Oceniając sytuację ostatnich lat trzeba stwierdzić: 

− nadal są bardzo ograniczone środki finansowe na działania w za-
kresie ochrony zabytków techniki i przemysłu, 

− ogromny nacisk działań inwestycyjnych odbija sie niekorzystnie na 
obiektach technicznych o potencjalnej wartości zabytkowej, 

−  opracowany został przez członków Rady Ochrony Zabytków przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego program ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami, ale niestety program ten, intelek-
tualnie wzorowy, nie został wprowadzony w życie, 

− z drugiej strony nie można nie doceniać pogłębiającego się spo-
łecznego zainteresowania zabytkami techniki i przemysłu, 

− niestety trwa, a nawet się pogłębia proces niszczenia zabytków 
techniki. 

 
Tak nie miało być, ale niestety jest. 
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Służba Ochrony Zabytków — jubileuszowe 
obrachunki 

 
 
Przedwczoraj 
 
Pośród wielu publikacji omawiających zarówno teoretyczne podstawy 
ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i analizujących rozwój myśli kon-
serwatorskiej oraz historię kształtowania świadomości celów i wagi 
ochrony, pragnę przywołać dwa opracowania, których od niedawna 
jesteśmy właścicielami1. Pierwsze, to wydana w ubiegłym roku książ-
ka prof. M. Arszyńskiego IDEA – PAMIĘĆ – TROSKA. Rola zabytków 
w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od 
starożytności do połowy XX wieku. Druga publikacja to wydana w ro-
ku 2005 książka prof. Bogdana Rymaszewskiego Polska ochrona za-
bytków. Są to opracowania o szczególnej wartości i znaczeniu, przy-
gotowane bardzo starannie, w sposób wyczerpujący i dogłębny. Ich 
Autorzy dali nam możliwość prześledzenia dróg kształtowania się 
współczesnej myśli konserwatorskiej na świecie i w Polsce, ale także 
procesu formowania i doskonalenia organizacyjnych ram ochrony. 

Patrząc z dzisiejszej perspektywy na tę długą drogę dochodzenia 
do obecnego sposobu myślenia o dziedzictwie kultury i jego ochronie, 
nasuwa się kilka konstatacji. Właściwości współczesnego myślenia  
o dziedzictwie odróżnić można od przeszłości poziomem zrozumienia 
zarówno samej materii tworzącej jego składniki, a w ślad za tym coraz 
doskonalszymi metodami konserwacji, jak i zrozumienia znaczenia 
––––––––– 

1 Arszyński Marian, IDEA – PAMIĘĆ – TROSKA. Rola zabytków w przestrzeni spo-
łecznej i formy działań na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku. 
Malbork 2007; Rymaszewski Bogdan, Polska ochrona zabytków, Wyd. Naukowe „Scho-
lar”, Warszawa 2005. 
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ochrony jego wartości niematerialnych. Pośród najcenniejszych zdoby-
czy współczesnej myśli konserwatorskiej wymienić trzeba świadomość 
nieodwracalności decyzji konserwatorskich i wynikające stąd poczu-
cie zawodowej odpowiedzialności. Naszą zdobyczą jest szacunek dla 
każdego obejmowanego ochroną dzieła, zrozumienie dla różnych form 
sztuki i kultury, dla wartości dzieł dawnych i współczesnych, także 
świadomość, że ochrona dawnych dóbr kultury — zabytków nie polega 
na ich swobodnym przekształcaniu, ale na ich konserwacji rozumianej 
jako zachowywanie i utrwalanie. Mamy świadomość, że zabytki są 
rzeczami skończonymi, dokumentami czasów, w których powstały,  
i mimo że ciągle przybywa nam obiektów wartych objęcia ochroną, to 
w gruncie rzeczy zbiory zabytków z określonych epok mają charakter 
zamknięty, bowiem nie powstanie już nigdy ani gotycki kościół, ani 
renesansowa twierdza, ani nawet XIX-wieczny bibelot. Z takiej per-
spektywy zabytki stanowią zasób nieodtwarzalny i nieodnawialny. Sta-
ramy się więc zachowywać je w ich autentycznej formie po to, by były 
źródłem wiedzy o metodach, materiałach, technikach, by w sposób nie-
zakłócony dokumentowały czas, w którym powstawały, ale także i czas, 
który upłynął od ich stworzenia, w którym współżyły z pokoleniami na-
szych pradziadów, zbierały i zapisywały w swej materii blizny wojen, 
ślady lekceważenia lub wręcz przeciwnie – szacunku, opieki i troski2. 

Ten sposób myślenia o dobrach kultury właściwy grupie profesjo-
nalistów nie jest jednak i nigdy nie był sposobem myślenia powsze-
chnym. Skuteczność ochrony zabytków na przestrzeni dziejów zawsze 
zależała od proporcji i relacji między grupą o r ę d o w n i k ó w  o c h r o-
n y a całą resztą s p o ł e c z e ń s t w a, od skuteczności oddziaływania 
świadomych elit, umiejętności wywierania wpływów i  t w o r z e n i a 
s p o ł e c z n y c h  w a r u n k ó w  d o  s k u t e c z n e j  o c h r o n y  z a b y t-
k ó w. Mówiąc obrazowo — od wzajemnych proporcji między siłą loko-
motyw a oporem stawianym przez całą resztę pociągu. Dekret Rady Re-
gencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 
1918 roku powoływał specjalistyczne organa administracji państwowej, 
wyposażone w formalne instrumenty do sprawowania ochrony zabyt-
ków właśnie po to, by świadomość celów i potrzeby ochrony dziedzi-
ctwa kultury skuteczniej wdrażać w życie społeczeństwa, złożonego 
przecież z ludzi najrozmaitszych profesji, czasem bardzo dalekich od 
zagadnień konserwatorskich3.  
––––––––– 

2 Ten fragment tekstu pochodzi ze złożonej do druku publikacji autorki Teoria w prak-
tyce polskiej ochrony, konserwacji i restauracji zabytków. 

3 Por. Rymaszewski B. – Polska... op. cit. s. 39.  Ten sam Dekret prawnie sankcjo-
nował również wcześniejsze formy społecznej opieki nad zabytkami. 
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Czas dochodzenia do przełomowej daty 1918 był czasem pracy en-
tuzjastów krzewiących ideę ochrony pamiątek przeszłości dla zacho-
wania tożsamości narodu pod zaborami. Ochronę zabytków traktowano 
jako patriotyczny święty obowiązek każdego obywatela, miała więc ona 
wówczas bardzo mocne uzasadnienie społeczne. Dwudziestolecie mię-
dzywojenne, okres odbudowy państwowości polskiej podtrzymał te spo-
łeczne uzasadnienia. Niezależnie od metod ówczesnej praktyki, ważna 
była świadomość potrzeby i zrozumienie dla sensu ochrony zabytków 
pośród przedstawicieli elit intelektualnych i rządzących w kraju. W tym 
klimacie zrozumienia rozwijały się i doskonaliły formy organizacyjne 
służb konserwatorskich, rodziło się szkolnictwo konserwatorskie4. Naj-
ważniejszą spuścizną tamtych czasów, oprócz zorganizowania służb kon-
serwatorskich i akademickiego kształcenia było podtrzymanie wytworzo-
nego już wcześniej klimatu społecznej akceptacji dla zabytków. 
 
Wczoraj  
 
Obecna sytuacja w bezpośredni sposób wynika z wydarzeń II wojny 
światowej i okresu Polski Ludowej. Czas II wojny przyniósł tak straszne 
spustoszenia, że odbudowa i ratowanie zabytków stały się znowu patrio-
tycznym obowiązkiem już nie tylko elit, ale całego narodu. W nowych 
warunkach ustrojowych powstał szczególnego rodzaju układ. Mimo 
generalnej niezgodności idei ochrony zabytków z ideologią komuniz-
mu udało się stworzyć warunki dla realizacji tej idei, podtrzymać kli-
mat społecznej akceptacji dla zabytków, a nawet poszerzyć kręgi świa-
domości, przenosząc ją (przynajmniej deklaratywnie) z elit na „cały 
lud pracujący miast i wsi”5. Było to tym łatwiejsze, że lud nie odczuwał 
bezpośrednio uciążliwości ochrony, bowiem jej finansowanie pozosta-
wało po stronie mecenasa, jakim było Państwo. W tych warunkach — 
z jednej strony trudnych, z drugiej sprzyjających — wyrosła potęga pol-
skiej szkoły konserwacji. Specjaliści poruszający się po Polsce rowerami 
––––––––– 

4 Początki akademickiego kształcenia specjalistów w dziedzinie konserwacji i restau-
racji przypadają na lata 1915 – Politechnika Warszawska, 1922 - Uniwersytet Stefana 
Batorego w Wilnie, 1935 - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Daty te mają jednak 
charakter orientacyjny, ponieważ proces tworzenia szkolnictwa konserwatorskiego był 
bardzo złożony i miał wiele meandrów. Por. Rouba B.J., Projektowanie konserwators-
kie, Ochrona Zabytków – złożone do druku. 

5 Bardziej szczegółowa analiza tych zjawisk dokonana została w referacie wygło-
szonym na Kongresie Konserwatorów w 2005 roku Por. Rouba B.J., Kucza-Kuczyński 
K., Barański M., Konserwacja, restauracja, kreacja a dziedzictwo kulturowe, [w:] Kon-
gres Konserwatorów Polskich, Warszawa 2005, s. 41 – 53 oraz Rouba B.J., Kuśnierz K., 
Rulewicz J., Jasieńko J., Janowski Z., Karczmarczyk St., Łukaszewicz J., Szmelter I., 
Kształcenie w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami, [w:] Kongres Konserwatorów 
Polskich, Warszawa 2005, s. 60 – 75. 
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zorganizowali akcję inwentaryzowania i dokumentowania zabytków na 
skalę, która do dziś nie została nawet powtórzona, nie mówiąc o roz-
winięciu. Wydane wówczas Katalogi zabytków nie doczekały się już 
nigdy potem pełnego uaktualnienia. Zorganizowano pełne akademic-
kie kształcenie w dziedzinie konserwacji-restauracji na trzech uczel-
niach wyższych w Polsce, okrzepły Służby Konserwatorskie, powstał 
fenomen na skalę światową w postaci PP PKZ, przeprowadzono prace 
przy tysiącach zabytków. Jeszcze w latach 70. działaniom w sferze ochro-
ny zabytków towarzyszył entuzjazm, poczucie niezwykłości i wypełniania 
ważnej misji. To uskrzydlało, dodawało sił do pokonywania trudności, któ-
rych przecież wtedy nie brakowało. Osobiście doświadczyłam tej nie-
zwykłej atmosfery odbywając staż w ODZ na samym początku swej pracy 
zawodowej. Potem z wielkim bólem obserwowałam, jak ta najważniejsza 
w polskiej ochronie zabytków instytucja więdła i malała w latach 80. i po-
czątku 90. Po transformacji, na przestrzeni lat 90. dane nam było ob-
serwować, jak rozpadały się PKZ-ety, rozproszeniu ulegał ich dorobek, 
niszczały zbiory dokumentacji6. Burze czasu transformacji wstrząsały 
także Służbą Ochrony Zabytków. Nieustanne reorganizacje, ciągle nowe 
pomysły na sposób ich funkcjonowania, wreszcie upolitycznienie i ubez-
własnowolnienie poprzez wcielenie do administracji zespolonej. 
 
Dziś  
 
Dzisiejsza sytuacja ochrony zabytków w Polsce i organizujących tę 
ochronę Służb Konserwatorskich jest pochodną tamtych wszystkich za-
szłości, obecnych warunków społecznych, ekonomicznych, także czynni-
ków tkwiących w samych Służbach, ich organizacji i metodach pracy7. 
––––––––– 

6 Zbiory dokumentacji PKZ w dużym procencie uległy rozproszeniu i zniszczeniu. Udało 
się przerwać ten proces na mocy porozumienia dyrekcji PP PKZ i ODZ, kiedy dokumentacje 
po rozwiązywanych oddziałach PKZ zostały przekazane w depozyt ODZ zabezpieczone i 
zgromadzone w Grodzisku Mazowieckim. Dziś opiekę nad nimi sprawuje KOBiDZ. 

7 W sprawie sytuacji w polskiej ochronie zabytków zabierałam głos już wielokrotnie. Por. 
Rouba B.J., Etyka a estetyka w praktyce konserwatorskiej [w:] I Forum Konserwatorów – 
Etyka i Estetyka, Toruń 25–27 lutego 1998, s. 92–102. WO PSOZ, Toruń 1998., Rouba B. J., 
Czy użytkownik może zagrażać obiektowi zabytkowemu, [w:] III Forum Konserwatorów – 
Dobra kultury w obliczu zagrożeń, Toruń 24 – 26 luty 2000, Rouba B.J., Zagrożenia 
obiektów zabytkowych - spostrzeżenia konserwatora praktyka, [w:] Społeczne zagrożenia 
dóbr kultury, Materiały z IV Forum Konserwatorów TORUŃ 21 – 23 lutego 2001, WO PSOZ 
Toruń 2001, s. 27 – 41; Rouba B.J., Kucza-Kuczyński K., Barański M., Konserwacja, op. cit.; 
Rouba B.J., Zagadnienie teorii Cesare Brandiego a uwarunkowania społeczne polskiej 
ochrony, konserwacji i restauracji zabytków [w:] SZTUKA KONSERWACJI I RESTAURACJI 
mat. z Konferencji CESARE BRANDI (1906-1988), JEGO MYŚL I DEBATA O DZIEDZIC-
TWIE..., Warszawa 2007, s 164 – 176; Rouba B.J., Proces ochrony zabytków, zawód kon-
serwatora-restauratora, etyka zawodu, zasady konserwatorskie, Wyd. EFOZ, Gdańsk 2008, 
Rouba B.J., Projektowanie ... op. cit., także w złożonej do druku publikacji Teoria w praktyce 
polskiej ochrony, konserwacji i restauracji zabytków. 
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Próbując ogarnąć zagadnienie trzeba wprowadzić podział na czynniki 
zewnętrzne (społeczne) i wewnętrzne, środowiskowe, odnoszące się za-
równo do Służb konserwatorskich, jak i konserwatorów — wykonawców 
prac. Trzeba przy tym zastrzec, że jest to zaledwie wskazanie zjawisk,  
z którymi spotykamy się w praktyce, jednak bez jakiejkolwiek oceny iloś-
ciowej i oceny skali tych zjawisk.  
 

Czynniki społeczne (zewnętrzne) 
dodatnie ujemne 

przyjęcie ustawy określającej prawidłowo 
przedmiot ochrony (wartości zabytków) 
oraz cel ochrony (zachowywanie), 

przyjęcie ustawy zawężającej pole 
ochrony tylko do zabytków, zamiast 
rozszerzenia do dziedzictwa, 

powszechny wzrost zainteresowania 
dziedzictwem kultury, jako ważnym 
elementem „przemysłu czasu wolnego, 

niezgodność idei ochrony z filozofią 
współczesnego świata - powszechnym 
kultem nowości, młodości, dążeniem do 
nieustannych zmian otoczenia człowieka, 

wzrost środków na konserwację 
(aktywną) i restaurację dziedzictwa, 

brak środków, tradycji i form 
organizacyjnych dla realizacji konserwacji 
zapobiegawczej (pasywnej), 

 nadmierne wycofanie się Państwa z 
mecenatu (np. brak finansowania badań  
i studiów dokumentacyjnych, brak 
możliwości finansowania działań o 
charakterze ratunkowym itp. ), 

powierzenie zabytków samorządom  
i właścicielom prywatnym,  

niedookreślenia prawne na styku - 
własność prywatna a konstytucyjnie 
gwarantowana powszechna dostępność 
dóbr kultury, 

 brak obwarowań prawnych 
zabezpieczających skutecznie interesy  
i wartości zabytków nad którymi opieka 
jest źle sprawowana przez ich właścicieli, 

 upolitycznienie i odebranie niezależności 
służb konserwatorskich poprzez włączenie 
do struktur administracji zespolonej, 

 przenoszenie niekorzystnych zjawisk 
towarzyszących globalizacji na sferę 
dziedzictwa kultury, 

 komercjalizacja zabytków i nadmierne 
uzależnienie od ekonomii, 

 pogorszenie relacji – społeczeństwo, 
właściciele - konserwatorzy, konflikty 

 agresywne wejście firm sprzedających 
współczesne materiały i technologie bez 
wymogu udzielania gwarancji, że nie będą 
one niszczyć zabytku, 

 zastępowanie konserwacji renowacją, 
zmniejszenie wrażliwości społecznej  
i zapotrzebowania na zabytki autentyczne, 
dawne, z „duszą”, 

 disneylandyzacja dziedzictwa kultury,  
 brak powszechnego zobowiązania do 

przestrzegania zasad etycznych  
w ochronie zabytków. 
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Czynniki środowiskowe (wewnętrzne) 
dodatnie ujemne 

 dramatycznie złe warunki płacowe, 
osłabienie Służb Konserwatorskich 

dobra podbudowa teoretyczna, ustawa 
określająca prawidłowo przedmiot 
ochrony (wartości zabytków) oraz cel 
ochrony (zachowywanie), 

ustawa zawężająca pole ochrony tylko  
do zabytków, zamiast rozszerzenia do 
dziedzictwa, 

bardzo dobre kształcenie 
specjalistycznych kadr konserwatorów-
restauratorów – praktyków  
i konserwatorów-zabytkoznawców – 
teoretyków, 

brak kształcenia konserwatorów-
restauratorów architektury8, brak kadr 
pomocniczych do prac w zabytkach 
architektury, 

wysoki poziom wiedzy konserwatorskiej, niedostateczne przenoszenie tej wiedzy  
do praktyki, 

dobrze rozwinięte metody badań, dobrze 
przygotowani specjaliści, 

brak warunków prawnych do 
egzekwowania obowiązku wykonywania 
badań, analizy wartości, przygotowania 
projektu konserwatorskiego, 

 brak spójnej strategii i mechanizmów, 
preferujących konserwację profilaktyczną 
(pasywną) i skuteczne zapobieganie 
niszczeniu zabytków, zamiast konserwacji 
aktywnej, 

 trudności z realizacją zasady dodawania 
nowych wartości do istniejących wartości 
zabytku, nadmierne przekształcanie 
zabytków, 

 trudności ze skutecznością egzekwowania 
ochrony wartości zabytków  
i przestrzeganiem wykonawczych zasad 
konserwatorskich (nadmierna 
relatywizacja i regionalizacja zasad 
konserwatorskich) 

 brak mechanizmów mobilizujących do 
prowadzenia prac zgodnie z zasadami, 
sztuką konserwatorską, troską o 
zachowanie wartości zabytków i troską  
o ich dalsze trwanie, 

 problemy z osiąganiem wysokiej jakości 
estetycznej w obiektach poddawanych 
pracom, 

 brak stymulacji do podnoszenia 
kwalifikacji, kończenia studiów 
podyplomowych tworzących 
„konserwatorski wspólny mianownik” 
kompetencji, niezbędny zwłaszcza wobec 
zróżnicowania w wykształceniu kadr, 

 poddanie sztuki konserwacji prawidłom 
konkurencji, przetargów, nierealnych 
terminów wykonywania zadań 

 poddanie procesu konserwacji zabytków 
architektury procedurom nadzoru 
budowlanego realizowanego przez ludzi 
nieprzygotowanych do pracy w zabytkach, 

––––––––– 
8 Dopiero w ostatnich latach powołane zostały pełne studia w dziedzinie konserwacji 

architektury na Politechnice Wrocławskiej. 
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 nadmierne wydatkowanie energii na 
funkcje kontrolne, zbiurokratyzowanie 
form pracy, błędy organizacyjne 
uniemożliwiające np. przestrzeganie 
terminów technologicznych  
w wykonawstwie itp., 

 brak mechanizmów poprawiających 
skuteczną komunikację z właścicielami 
zabytków np. poprzez wiązanie dotacji  
z prawidłowością opieki i metod 
prowadzenia prac, 

 brak rozwiązań prawnych 
zabezpieczających interesy zabytków oraz 
chroniących służby konserwatorskie przed 
popadaniem w konflikty z autorami 
nieprawidłowych koncepcji adaptacji,  
z właścicielami nieumiejętnie 
sprawującymi opiekę nad zabytkami itp., 

 brak zorganizowanego monitoringu 
skutków komercyjnego wykorzystywania 
zabytków i wpływu sposobów 
wykorzystania na ich stan, 

 brak narzędzi do skutecznego pełnienia 
roli mediatora – adwokata interesów 
zabytków, 

 brak mechanizmu przeliczania wartości 
zabytkowych na pieniądze, jako narzędzia 
porządkującego stosunki z właścicielami. 

 
Podsumowując tę skrótową i z konieczności bardzo uproszczoną pró-

bę skatalogowania najważniejszych, dręczących nas problemów trzeba 
stwierdzić, że nasza dzisiejsza sytuacja zarówno konserwatorów-wyko-
nawców prac, ale przede wszystkim Służb Konserwatorskich jest bar-
dzo trudna. Na skutek niedoskonałości lub wręcz braku rozwiązań sys-
temowych energia środowiska konserwatorskiego nie jest dobrze wyko-
rzystywana. Powstają sytuacje, w których częstokroć wszyscy czujemy 
się dyskomfortowo pobawieni możliwości działania zgodnie z sumie-
niem i wiedzą, zaklinowani między wielością uwarunkowań i zależności. 

W procesie transformacji oddaliśmy zabytki właścicielom, ale nie 
udało nam się stworzyć skutecznych obwarowań prawnych chroniących 
je przed agresywną komercją, brakiem właściwej troski, nieumiejętną 
opieką, często traktowaniem jedynie jako tworzywo do przekształ-
cania. W procesach adaptacji i nadawania nowych funkcji zabytkom 
brak wymogu badań, oceny wartości (stanowiących przecież ustawo-
wo zapisany przedmiot ochrony!), brak wymogu projektu konserwa-
torskiego, sprawia że powstają projekty budowlane, które zamiast 
doceniać wartości zabytku, wzmacniać je i potęgować, proponują 
przekształcenia zmniejszające wartość autentyczności, integralność 
techniczną i estetyczną, wartość dawności zabytków. W rezultacie 
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nagminnie obserwujemy traktowanie zabytków, które można określić 
jako „rabunkowe”, degradujące je dla osiągania doraźnych korzyści  
i efektów komercyjnych. W naszej praktyce konserwatorskiej nie rea-
lizuje się zasady tworzenia nowych wartości poprzez „dodawanie do 
istniejących”, tak powszechnej w krajach o dobrych, długich trady-
cjach ochrony konserwatorskiej dziedzictwa. Nasze zabytki poddaje 
się częściej renowacji niż konserwacji, a zamiast subtelnie wyważo-
nych uzupełnień i dopowiedzeń, niestety spotyka się przykłady aro-
ganckich kontrastów, które dominując nad oryginałem prowadzą do 
jego estetycznej degradacji.  

Teoretycznie ustawa daje narzędzia do skutecznej ochrony, prak-
tycznie jednak narzędzia te nie działają. W rezultacie Służby Kon-
serwatorskie stały się dziś „pierwszym i ostatnim bastionem” obrony 
zabytków — niestety w defensywie, obrywającym ciosy z każdej strony.  

Zwiększone w ostatnich latach środki na ochronę zabytków, z jed-
nej strony tak bardzo potrzebne i wyczekiwane, z drugiej strony wy-
raźnie pogorszyły sytuację Służb, bowiem w ślad za nimi nie poszły 
zwiększone środki na obsługę. W rezultacie ogromnie wzrosła liczba 
zadań dźwiganych przez Służby Konserwatorskie, bez wsparcia etato-
wego i materialnego. Osłabione i poniżone nędzą finansową środowis-
ko pracowników Służb Konserwatorskich, zagrzebane w stosach pa-
pierów i wikłane w nieustanne konflikty, zostało doprowadzone do 
kresu wytrzymałości i wydolności. W wyniku tego nie jest ono w sta-
nie sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego, co u świadomych, wy-
kształconych, niekiedy bardzo wysoko wyspecjalizowanych ludzi prowadzi 
do głębokiej frustracji, dyskomfortu i albo psychicznego wyniszczenia, 
albo ucieczki z zawodu.  
 
Jutro 
 
Trudno w obecnej sytuacji świętować radośnie dzisiejszy jubileusz. 
Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że pozostało już tylko 10 
lat do okrągłej rocznicy. Zatem śpiewając dziś 100 lat życzmy sobie 
wszyscy, skuteczniejszego niż dotychczas, rozwiązywania niedoskona-
łości, tak bardzo rzutujących na pracę Służb Konserwatorskich. 

Warto także przypomnieć, że na przestrzeni choćby tylko analizo-
wanych 90 lat w polskiej ochronie zabytków nigdy nie było łatwo, ale 
było pięknie. Pracowały w niej dziesiątki ludzi całym sercem odda-
nych zabytkom, ludzi, którzy potrafili bronić je skutecznie przed uzna-
niem za ideologicznie niepoprawne, przed niekompetencją, niewiedzą, 
czyjąś złą wolą. Czerpiąc z tych wspaniałych wzorców powinniśmy 
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d o s k o n a l i ć  n a s z e  d z i s i e j s z e  m e t o d y  p r a c y ,  u s u w a ć  
s z k o d z ą c e  o c h r o n i e  z a b y t k ó w  z ł e  r o z w i ą z a n i a, two-
rząc w ich miejsce lepsze, by sprostać wyzwaniom dnia dzisiejszego. 
Nie możemy się przy tym poddać chwilowym eksperymentom dokony-
wanym na społeczeństwach przez „inżynierów ludzkich dusz”, niezależ-
nie od tego, skąd ci inżynierowie do nas przychodzą, Nie powinniśmy 
się poddawać ślepemu naśladowaniu obcych wzorców, zwłaszcza w imię 
poprawności politycznej. Nie możemy poddawać się globalizacji na-
rzucającej częstokroć standardy poniżej polskiego poziomu. Warto za-
wsze sięgać do dobrych doświadczeń innych narodów, jednak w pier-
wszym rzędzie powinniśmy szanować własne dokonania. Nie mamy 
się czego wstydzić, jesteśmy spadkobiercami pięknej tradycji i wielu 
znaczących osiągnięć naszych poprzedników. Tych 90 lat w służbie 
zabytkom, zapisało się bowiem ich wielką mądrością, dokonaniami  
o światowym niejednokrotnie znaczeniu, ale i codzienną mrówczą 
pracą na rzecz tysięcy naszych zabytków. Nie wolno nam także ani na 
chwilę zapomnieć, że jesteśmy beneficjentami pracy wielu pokoleń 
tych, którzy przed nami budowali w Polsce szacunek, wręcz kult za-
bytków. Odziedziczyliśmy ciągle jeszcze ogromny potencjał społecznej 
akceptacji dla zabytków. Nie możemy więc sprzeniewierzyć się na-
szym poprzednikom i dopuścić, by dziś ten potencjał był marnowany, 
by ideę ochrony i zachowywania zabytków przekuwano na ideę ich 
masowego odnawiania. 

Warto także w tym miejscu przypomnieć, że nasza praca tak jak  
w przeszłości, tak i dziś ma charakter ważnej misji społecznej, bo-
wiem oprócz znaczenia zabytków dla kultury, edukacji, sfery gospo-
darki, ekonomii, turystyki i wielu innych obszarów życia, coraz 
bardziej staje się widoczne znaczenie ochrony dziedzictwa dla kultu-
rowej identyfikacji, dla poczucia tożsamości — jednostek i całych 
społeczeństw. We współczesnym świecie ochrona zabytków staje się 
więc coraz wyraźniej narzędziem ochrony sfery psychiki człowieka, 
między innymi przed niekorzystnymi skutkami zbyt szybko postępu-
jących przemian otaczającego świata. Zabytki to ważne kotwice pa-
mięci, pomagające poprzez łączność i żywą więź między pokoleniami 
zachowywać równowagę, psychiczną stabilność i dystans do dnia 
dzisiejszego.  

Ochronę zabytków i opiekę nad nimi realizujemy dziś z wyko-
rzystaniem osiągnięć najnowocześniejszej myśli, nauki i sztuki kon-
serwatorskiej, wpleceni w międzynarodowe organizacje oraz struktury 
służące wykonawstwu i edukacji. Nie zmienia to jednak faktu, że sa-
ma istota ochrony zabytków nie jest niczym innym, jak procesem 
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pielęgnowania, indywidualizmu i regionalizmu zatrzymanego w kształ-
tach i barwach zabytków. Kultura Europy i świata jest mozaiką tych 
regionalizmów, dotąd bogatą, dopóki nie zmiotą ich procesy globa-
lizacji. Musimy więc bronić naszego regionalizmu, bo jest tu, teraz, 
jest nasz. Dlatego nie możemy się zgadzać na poddawanie zabytków 
niekontrolowanym procesom komercjalizacji, przekształcania i zmian. 
Tracą one wtedy swą najważniejszą zdolność — pełnienia roli kotwicy 
pamięci. Stają się jedynie wyrafinowaną formą gadżetów, zbliżającą je 
do zunifikowanych, zestandaryzowanych form hoteli, supermarketów, 
lotnisk i dworców, jakie spotkać można w każdym zakątku zglobali-
zowanego świata. 
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Twierdza Przemyśl 
na pograniczu polsko-ukraińskim 

 
 

1. Wprowadzenie 
 

Historia budowy Twierdzy Przemyśl i jej rola w pierwszej wojnie 
światowej znajduje się w kręgu zainteresowań wielu badaczy już od 
przeszło czterdziestu lat. Przeprowadzone do tej pory badania nie 
wyczerpują wielu podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji, 
technologii i technik budowania, infrastruktury, komunikacji wewnę-
trznej i zewnętrznej oraz architektury wybudowanych poszczególnych 
dzieł. Należy wspomnieć, że prekursorem metodycznych badań był 
nieżyjący już prof. J. Bogdanowski. Kontynuatorem badań nad twier-
dzą jest zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej pod kierow-
nictwem dra inż. K. Wielgusa. Od kilku lat badania nad Twierdzą 
Przemyśl prowadzą ośrodki naukowe z Podkarpacia. 

Prześledzić można również toczącą się dyskusję na temat zagospo-
darowania dzieł nowożytnych. Wraz z rozwojem myśli ochrony zabyt-
ków zmieniają się propozycje zachowana i ekspozycji dzieł. Wypraco-
wana ostatnio koncepcja opiera się na zapisach ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. Norma 
prawna za jedną z form ochrony przyjmuje utworzenie parku kul-
turowego (art.7., ust.3). Projektanci aktualnej koncepcji z Politechni-
ki Krakowskiej pod kierownictwem naukowym dra hab. inż. arch.  
Z. Myczkowskiego, prof. Politechniki Krakowskiej, zaproponowali po-
wołanie zespołu parków kulturowych krajobrazu warownego Twierdzy 
Przemyśl, bowiem założenie twierdzy obejmuje dziewięć gmin.  



Z ZAGADNIEŃ KONSERWACJI I OCHRONY ZABYTKÓW 

 

126 

Do pełnego zagospodarowania historycznych dzieł pozostają obiek-
ty zabytkowe leżące na terenie Ukrainy: I/1 Łysiczka, I/2 Byków, 
I/3 Pleszowice, I/4 Maruszki Las, I/5 Popowice, I/6 Dziewięczyce. Są 
to forty pierścienia zewnętrznego o charakterze pomocniczym. Leżą 
wzdłuż granicy Polsko-Ukraińskiej w sąsiedztwie polskiej miejscowoś-
ci Jaksmanice.  

Z wymienionych założeń fortecznych badaniami zostały objęte 
Dziewięczyce i Maruszki Las. Na podstawie przeprowadzonych ba-
dań, w niniejszym artykule opisano znajdujące się tam obiekty. 
 

2. Przedstawienie obiektów fortecznych 
 

W niezmienionej formie architektonicznej zachował się schron amuni-
cyjny Dziewięczyce (fot. 1).  
 

 
 

Fot. 1. Schron amunicyjny Dziewięczyce 
 

Wymiary wnętrza budowli wynoszą: długość 5,70; szerokość 4,04 m. 
Budowla została posadowiona na fundamencie betonowym z izolacją 
poziomą w postaci papy na bitumie (fot. 2) i przekryta czapą betono-
wą, na którą położono papę (fot. 3). Nie zapomniano na krawędziach 
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Fot. 2. Fragment podstawy schronu 

 

 
Fot. 3. Fragment betonowego przekrycia schronu 
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przekrycia wykonać kapinosy. Mury wybudowane z cegieł o licu wo-
zówkowym z wklęsłymi spoinami, przekryto stropem warstwowym, o pod-
niebieniu z blachy falistej stalowej, zalanej warstwą betonu i belkach 
stalowych dwuteowych (14 × 23 cm). Odległości między belkami wyno-
szą 26 cm, które na murach układano na blasze stalowej o grubości 
2 cm. Do betonu użyto kruszywa otoczakowego. Mur wzniesiono z cegieł 
o wymiarach: (6,3-6,7) 6,5 × 14,5 × 29,2 cm, starannie wypalonych. 
Zapewniono dobrą wentylację, umieszczając w obiekcie przewody wen-
tylacyjne (przekrój przewodu kwadratowego 15,1 cm; fot. 4).  
 

 
Fot. 4. Fragment wnętrza schronu 

 
W sierpniu 2008 roku obiekt był zarośnięty samosiewkami i percep-

cja jego odbioru była mocno utrudniona. Zieleń mocno weszła w struk-
turę stropu i murów powodując destrukcję zabytkowej materii (fot. 5). 

Od prochowni do fortu prowadzi droga wyłożona otaczakami 
kamiennymi. Wymiary i stan powierzchni drogi są mało czytelne, gdyż 
bujna roślinność zakrywa szczelnie płaszczyzny budowli. Zachowały 
się umocnienia polowe. W miarę dobrze jeszcze widoczne pozostają 
formy szańców (fot. 6). Z komór ziemnych na powierzchnię ziemi wy-
chodzą otwory wentylacyjne.  

Fort Dziewięczyce w rozplanowaniu i formie jest stosunkowo dob-
rze zachowany. Założenie forteczne posiada trzy kondygnacje (fot. 7).  
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Fot. 5. Widok schronu od strony tylnej 

 

 
Fot. 6. Zachowane ziemne umocnienia polowe 
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Fot. 7. Widok z zewnątrz fortu Dziewięczyce — fragment 

 
Korytarze i schody pozostały w pierwotnym rozplanowaniu. Przed 

masą murów widoczne są zarysowania fosy. W fosie pozostały resztki 
wysadzonej kaponiery. Mury fortu wybudowano z cegieł układanych 
w licu w wątku główkowym ze spoinami wklęsłymi. W przyziemiu do-
stosowując się do poziomu terenu ułożono na murze schodkowy beto-
nowy cokolik (fot. 8). 

Fort przykryto betonową czapą, na której położono izolację z papy 
na bitumie. W murze zachowały się pochodzące z okresu ZSRR liczne 
przemurowania np. zamurowane okna. We wnętrzach izb żołnierskich 
można widzieć jeszcze resztki oryginalnych stalowych zasłon na okna 
(fot. 9).  

W płaszczyznach murów pozostały liczne rynhaki i kratki wentyla-
cyjne (fot. 10).  
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Fot. 8. Fragment murowanej ściany zewnętrznej fortu 

 

 
Fot. 9. Izba żołnierska 
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Fot. 10. Zachowane rynhaki i kratki wentylacyjne w płaszczyźnie muru zewnętrznego 

 
Pomieszczenia wewnątrz budowli wylane zostały z betonu w formie 

tuneli (fot. 11).  
 

 
Fot. 11. Fragment wnętrza fortu 
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W przekrojach powstałych po wysadzeniu widoczne są warstwy la-
nego betonu. Grubość sklepienia w zworniku wynosi 1,5 m. Pomiesz-
czenia magazynowe mają również stropy płaskie w przekroju złożone 
z blachy falistej i warstwy betonu. W korytarzach i pomieszczeniach 
pozostały resztki kamiennej posadzki. Szlifowane płytki o wymiarach 
30 × 30cm i grubości 2 cm układane są romboidalnie (fot. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 12. Pozostałości posadzki 
kamiennej 

 
Ściany wewnątrz po-

krywano grubymi tynkami 
około 1,5 cm grubości. Za-
chowały się oryginalne sta-
lowe drzwi wzmocnione 
stalowymi pasami w poter-
nie, na korytarzu drugiej 
kondygnacji i przy wejś-
ciu do schronu pogotowia 
(fot. 13). 

Nieprzebadany fort na 
drugiej kondygnacji posia-
da studnię o głębokości do-
chodzącej do kilkudziesię-
ciu metrów. W cembrowi-
nie studni tkwią stalowe 
haki (poręcze włazowe) do 
schodzenia w dół (fot. 14).              Fot. 13. Zachowane drzwi stalowe 
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Fot. 14. Wejście do studni we-
wnątrz fortu 

 
Fort Maruszki Las w planie i w formie przestrzennej zachował się 

także w dobrym stanie. Najwięcej zniszczona pozostaje konstrukcja 
budowlana. Wybudowany został z warstw betonowych (fot. 15).  

 

 
Fot. 15. Zewnętrzny widok fortu Maruszki Las 
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Fundamenty betonowe wylano z odsadzką. Od fortu biegnie tune-
lowa poterna. Korytarze i izby żołnierskie otrzymały formy tunelowe 
(fot. 16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 16. Fragment wnętrza 
fortu Maruszki Las 

 

 
    Fot. 17. Wewnętrzny szyb windowy 
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Wewnątrz izb żołnierskich pozostały pręty stalowe, na których utrzy-
mywały się półki. Zachował się wewnętrzny szyb windowy łączący 
kondygnację parterową z piętrową (fot. 17). Na licach ścian tkwią je-
szcze rynhaki (fot. 18). Całość założenia pokryta jest gęstą roślin-
nością (fot. 19).  
 

 
Fot. 18. Zachowane rynhaki w ścianie zewnętrznej 

 

 
Fot. 19. Widok otoczenia roślinnego z wnętrza fortu 
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3. Podsumowanie 
 
Do przedstawionych obiektów fortecznych, zaliczanych do najcenniej-
szych militarno-budowlanych założeń nowożytnej Europy nie prowa-
dzą szlaki turystyczne, nie ma możliwości dojazdu, a nawet swobod-
nego dojścia, zwiedzanie jest utrudnione. Oddalone od osad ludzkich 
stopniowo wchłaniane są przez gęstą roślinność. Z pierwotnych 
planowych nasadzeń występuje robienia akacjowa, głóg i czarny bez. 
Struktury zabytkowej materii rozsadzane są przez samosiewny liczące 
już kilkadziesiąt lat.  

Wyłania się również i inna refleksja. Resztki warowni obronnej 
mało dostępne do zwiedzania zachowały wiele cennych elementów  
i wyposażenia. Taki status in situ należałoby utrzymać i w przy-
szłości udostępnić społeczeństwu. Obecny stan zabytkowych budo-
wli wymaga natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. W pierw-
szych działaniach należałoby przeprowadzić prace o charakterze 
doraźnym, tj. oczyszczające i eliminujące zieleń niszczącą struktury 
przestrzenne.  

Byłoby rzeczą konieczną podjęcie się wykonania pełnej inwen-
taryzacji czy to budowlano-architektonicznej, czy też geodezyjnej. 
Każda zwłoka czasowa przyczynia się do korozji i utraty zabytkowej 
substancji. Dalsze badania i prace konserwatorskie wymagają współ-
pracy pomiędzy stroną Polską i Ukraińską. Sąsiedzi nasi powinni 
skorzystać z opracowań naukowych Polskich ośrodków akademic-
kich i włączyć się do badań. Istnieje realna szansa i są możliwości 
podejmowania równoległych bądź wspólnych badań. Próby takie prze-
cież były już podejmowane.  

W obecnej strukturze Europy rysuje się duże prawdopodobień-
stwo wznowienia i prowadzenia badań, a w przyszłości rozwiązywa-
nia zagadnień konserwatorskiego utrwalania i eksponowania wartości 
dzieł obronnych. Należy zauważyć, że wydobycie i wyeksponowanie 
wartości warowni militarnej w sposób przystępny dla turysty nie jest 
rzeczą łatwą. Sporo dyskusji wśród specjalistów konserwatorów bu-
dzą koncepcje rewitalizacji dzieł obronnych. Wypada wspomnieć, że 
duży stopień trudności stworzenia ekspozycji przestrzennych oraz 
wnętrz architektonicznych może wynikać z faktu, że budowle obron-
ne zostały w sposób metodyczny wysadzone przez Austriaków przed 
poddaniem się, a w okresie międzywojennym za zgodą władz państ-
wowych były rozbierane. Nie zabezpieczane przez wiele dziesiątków 
lat, przekształcając się w ruiny, stają się coraz to trudniejsze do zro-
zumienia dla turystów.  
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W dobie współczesnej trwa fascynacja obiektami militarnymi. Po-
dejmując się działań mających na celu udostępnienie, uprzystępnienie 
i upowszechnienie dzieł nowożytnych trzeba w pierwszej kolejności 
opracować program badań, w sposób dogłębny go zrealizować i pod-
jąć się próby nakreślenia koncepcji ekspozycji wartości kulturalnych. 
Pozostaje również do opracowania cały zakres problematyki ujmujący 
syntetycznie wytyczne konserwatorskie, w oparciu o które sporzą-
dzano by plany zagospodarowania przestrzennego. Poruszone zostało 
także i to zagadnienie, bowiem Twierdza Przemyśl stanowi cały kom-
pleks dzieł obronnych ściśle połączony z budownictwem użyteczności 
publicznej, mieszkaniowym i komunikacyjnym.  

Bez ochrony zespołów budowli nowożytnych w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego, zachowane dziedzictwo ule-
gać będzie zagładzie. W Przemyślu od kilku lat rozbierane są obiekty 
wpisane w zespół twierdzy. W minionym roku rozburzone zostały 
budynki byłej rzeźni, chłodni, zakładów mięsnych przy ul. Kopernika, 
które historycznie związane były z warownią przemyską (fot. 20).  

 

 
Fot. 20. Pozostałości fortecznego obiektu przemyskiej rzeźni 

 
Ponadto w roku 2008 rozebrano cały zespół zabytkowych byłych 

Koszar Artylerii Polowej przy ul. Lwowskiej. W ruinę popada monu-
mentalny gmach przy ul. Czarnieckiego, gdzie w okresie I wojny świa-
towej mieściły się koszary 9 Pułku Piechoty (fot. 21). 
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Fot. 21. Budynek koszarowy przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu 

 
Przykłady te mogą tylko potwierdzać, że organy powołane do ochro-

ny zabytków, w tym organy samorządowe nie wypełniają z pełnym 
zaangażowaniem swoich ustawowych zadań. Takie działania świadczą 
nieraz o braku rozumienia wartości otrzymanego dziedzictwa wielo-
kulturowego. Utrzymanie środowiska kulturowego i stworzenie pro-
gramów turystycznych na podwalinie Twierdzy Przemyśl może tylko 
procentować, a szczególnie dla mieszkańców tych terenów. Podkar-
pacie zaliczane jest do regionów, w którym zaczyna się inwestować  
w turystykę. Realizowane są nawet od kilku lat programy rozwoju 
turystyki. W programach tych Twierdza Przemyśl ma prawo być dzie-
łem najistotniejszym. Twierdza Przemyśl ulokowana na pograniczu 
dwóch państw wyeksponowana i zaprogramowana z myślą o między-
narodowej turystyce tworzyć będzie mocne ogniwo w rozwoju regionu. 

 
 

Streszczenie 
 

Obiekty fortyfikacyjne Twierdzy Przemyśl, których budowę rozpoczęto w drugiej po-
łowie XIX wieku, trwale wpisały się w krajobraz Przemyśla i jego otoczenia. Obecność 
tych budowli obronnych związana jest z historycznymi wydarzeniami pierwszej wojny 
światowej. Obiekty te są świadectwem myśli projektowej i realizacyjnej dotyczącej wzno-
szenia budowlanych dzieł wojskowych. Powstało wiele budynków i budowli inżynier-
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skich wkomponowujących się w strategiczne założenia przemyskiej Twierdzy. Różny 
jest obecny stan techniczny tych obiektów, niektóre w dobrej kondycji są współcześnie 
użytkowane, dotyczy to głównie budynków o przeznaczeniu mieszkalnym, administra-
cyjnym czy też szpitalnym, natomiast inne pozostają w odbiegającym od założenia 
stanie, niekiedy zniszczonym. Równocześnie pewne obiekty są utrzymywane i konser-
wowane, zgodnie z pierwotnym wyglądem. 

W trosce o zachowanie ciągłości historyczno-budowlanych przekazów, istotnych dla 
badaczy wydarzeń i wojskowości, specjalistów w zakresie architektury, materiałów  
i konstrukcji budowlanych oraz innych zainteresowanych i turystów, warto dbać o obie-
kty fortyfikacyjne Twierdzy Przemyśl, niosące w sobie dziejową wymowę. 

 



90 LAT SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE 
Wojanów, 26–28 listopada 2008 
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Archikolegiata w Tumie — innowacyjne 
laserowe oczyszczanie rzeźb i dekoracji 

architektonicznych 
 
 

Streszczenie 
 

Archikolegiata w Tumie pod Łęczycą w minionym XX wieku była zabytkiem, który ze 
względu na skalę i zachowane wartości, nawarstwione stylowo budził zainteresowania 
badaczy i konserwatorów służb państwowych. Dokonano w niej działań zgodnych z 
ówczesną wiedzą i etapami rozwoju myśli i metod postępowania konserwatorskiego. 
Dopuszczalne wówczas zasady działania traktowano jako ważny przyczynek rozwoju i 
kształtowania myśli konserwatorskiej. Współcześnie nie trudno jest określić obszary 
błędnych rozwiązań i należy traktować je jako element konstruktywnej dyskusji ze 
spuścizną wpisaną w rozległą problematykę ochrony dziedzictwa. 

Najbardziej cieszą w procesie zachowywania metody czysto konserwatorskie bez 
ingerencji w materię dzieła. Procesy restauracji są stałym poszukiwaniem lub 
udoskonaleniem metodyki i wykorzystania nowoczesnych technologii. Dążenia te 
bardzo rzadko przynoszą rezultaty praktycznie doskonałe. Niezwykłość precyzji i 
selektywności działania wiązki lasera, otworzyła nowy jakościowo zakres działań 
konserwatorom. W treści artykułu zawarta jest lapidarna prezentacja prac 
konserwatorskich, w tym wyników innowacyjnego w Polsce zastosowania (10 lat temu) 
techniki renowacji laserowej, między innymi w trakcie realizacji rozłożonego na wiele 
lat pełnego programu ratowania i konserwacji Archikolegiaty z jej wystrojem 
malarskim i rzeźbiarskim. Mikroskopowe badania próbek, poddanych czyszczeniu 
laserowemu, wykazały możliwość usunięcia nawarstwień obcych przy zachowaniu 
nienaruszonej, naturalnej powierzchni wapiennych elementów dekorujących świątynię. 
Proces czyszczenia laserowego realizowany był przy najniższej, możliwej gęstości 
energii umożliwiającej usuwanie niepożądanych warstw w określonym, realnym czasie 
z zachowaniem kontroli nad grubością usuwanego nawarstwienia z dokładnością rzędu 
pojedynczych mikronów. Poziom czyszczenia określany był poprzez pomiary 
współczynników rozproszonego odbicia światła białego od powierzchni obiektów przed 
i po czyszczeniu laserowym dla różnych gęstości energii promieniowania. 
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1. Wprowadzenie 
 

W tym roku przypada jubileusz „90 lat Służby Ochrony Zabytków”, 
wpisuje się tu również 10 rocznica wykorzystania impulsowego 
promieniowania laserowego w Polsce, do oczyszczania dzieł sztuki i 
obiektów zabytkowych. Pierwszym obiektem czyszczonym laserem był 
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, w 1998r. z okazji 80 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wiele kamiennych 
obiektów oczyszczono za pomocą impulsowego, niewidzialnego dla 
oka promieniowania laserowego. W trakcie tego okresu lasery był 
wykorzystywane do oczyszczania wielu bezcennych obiektów zarówno 
w Polsce jak i poza granicami, a część z tych oczyszczonych obiektów 
i wybrane badania przedstawiono w monografii [Koss, Marczak 
2005]. W tym też okresie, wielokrotnie przez dłuższy czas, laser był 
obecny w Archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą, w której od 
pierwszych prac rozpoczętych w 2000r. można było również 
obserwować zachowanie się oczyszczonych powierzchni w trakcie 
kolejnych lat aż do chwili obecnej. 

Z okazji 90lat Służb Ochrony Zabytków wydaje się słuszne 
połączenie informacji o nowych technologiach z tą częścią historii 
Archikolegiaty, w które wpisują działania państwowych służb poprzez 
podejmowanie działań ochronnych.   Można wyróżnić trzy zasadnicze 
okresy: 

– 1933-1939 — podjęcie prac konserwatorskich (zastrzyki cemen-
towe); 

– 1948-1960 — badania archeologiczne — odbudowa — projekt 
reromanizacji;  

– 1995-2008 — prace ratunkowe i konserwatorsko-restauratorskie. 
Wiek dwudziesty wpisał w ten obiekt wiele strat, a podejmowane 

prace, niedoprowadzone do końca, implikowały dodatkowe zniszcze-
nia. Powodem była inna niż współczesna diagnoza i wiedza, jak rów-
nież inne standardy i możliwości badań. Brak kompleksowej analizy  
w dzisiejszym rozumieniu problemów konserwacji, niezakończone pra-
ce doprowadziły ten obiekt do stanu zagrożenia katastrofą budowlaną. 
Podjęte w 1995 r. prace nad tworzeniem programu przyniosły, po re-
alizacji wielu zabiegów, efekty zmieniające obraz stanu zachowania 
tego obiektu, utrzymanie koncepcji zreromanizowanej budowli, likwi-
dacji oddziaływania betonów i mocnych zapraw na bazie cementu. 
Opis szczegółowy konserwacji tego obiektu byłby w tej publikacji zbyt 
obszerny, dlatego przyjęto ogólny opis zdarzeń i metod przyjętych  
i zrealizowanych od lat trzydziestych minionego wieku będzie dobrym 
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tłem dla współczesnych, wyrafinowanych działań laserów torujących 
odsłanianie i zachowywanie w tym obiekcie oryginalnych powierzchni 
dzieł sztuki. 

Pomiędzy głównymi zabytkami sztuki romańskiej w Polsce jednym 
z największych jest Archikolegiata w Tumie pod Łęczycą. Konsekro-
wana w 1161, posadowiona na fundamentach wcześniejszej budowli, 
pełniła ważne funkcje kościelne i państwowe w okresie rozpadu feu-
dalnego (XII–XIII wiek). W czasie swojej ponad 800-letniej historii, do-
świadczyła burzliwych i dramatycznych zdarzeń, między innymi po-
ważnych uszkodzeń i odbudów. Pożary 1294, 1475 i w trakcie Wojny 
Obronnej 1939 roku. Przekształcenia — odbudowa z wkomponowa-
niem gotyckich arkad, dobudowa kruchty chroniącej portal, zmiany 
bryły i przebicia okien, barokizacja Efraima Schroegera i XIX-wieczne 
elementy wystroju. 

W latach trzydziestych stwierdzony bardzo zły stan murów budowli 
(opus emplectum) wyznaczał potrzebę realizacji pilnych prac wzmac-
niających strukturę muru. Podjęto zabiegi wzmacniania murów zaczy-
nem cementowym aplikowanym pod dużym ciśnieniem, które brutalnie 
przerwała wojna. O randze tego obiektu świadczy ukazanie się w 1938 
monografii „Kolegiata w Tumie pod Łęczycą” M. Walickiego. W 1939 
ostrzał stanowiska niemieckiego na wieży Archikolegiaty spowodował 
pożar i kolejne katastrofalne zniszczenia. Po wojnie w 1948 roku prace 
podejmuje J. Koszyc-Witkiewicz (opis prac „Teka Konserwatorska”,  
I 1952). Prace przerwane przed 1960 rokiem pozostawiały wiele nie-
skończonych projektów. Podejmowane później działania miały charak-
ter prac wyrywkowych. Opracowano wiele ekspertyz i protokołów z na-
rad komisji. 

Podjęty w 1995 zakres realizacji szczęśliwie po kilkunastu latach 
ma szansę być ukończony. Program współczesnych prac podporząd-
kowano pełnej analizie budowli w kontekście oddziaływania klimatu  
i otoczenia. Opracowanie programu i realizację powierzono ┼Marii 
Roznerskiej (malarstwo), Andrzejowi Kossowi (”kamień”), Zenonowi 
Dudzie (stosunki wodne posadowienia i statyka). Przyjęty przez Główną 
Komisję Konserwatorską kompleksowy program prac realizowany był  
z funduszy Generalnego Konserwatora w transzach o zróżnicowanej wiel-
kości. W telegraficznym skrócie zostaną wymienione zakresy prac, które 
w pełnym ujęciu mogły być realizowane, częściowo i sukcesywnie dopo-
sażone w projekty branżowe lub uszczegółowione. Badania przeprowa-
dzane w trakcie prac wymagały dokonywania interpretacji odkrywanych 
nowych fenomenów i kolejnych elementów stanu zachowania poszcze-
gólnych partii budowli. W tym ponaddwunastoletnim okresie realizacji: 
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– uporządkowano stosunki wodne, w tym wykonano uszczelnienia 
dachów, regulację odpływu wód ujętych w system drenażowy wy-
prowadzający wody opadowe poza cmentarz Archikolegiaty, wyko-
nano izolacje pionowe i podbicia fundamentów połączonych z ba-
daniami archeologicznymi wewnątrz i wokół budowli; 

– wymieniono fugi cementowe, zastąpiono je zaprawą dopasowaną 
kolorystycznie, przywracając im funkcję „drenażu”; po określeniu 
zasad wietrzenia muru typu opus emlectum sukcesywnie przemu-
rowywano lico muru z zachowaniem układu warstw kostek kotwio-
nych klamrami ze stali nierdzewnej; zastosowano szczególny spo-
sób wzmacniania wież zagrożonych katastrofą budowlaną, wzmoc-
nienia dokonano stosując montaż w głębokiej fudze stalowych prętów 
na zewnątrz i wewnątrz spinając je poprzez (600 otworów), wieże 
stopniowo przemurowywano oraz stopniowo rekonstruowano ubyt-
ki ścian, spięto ściągami podesty z narożnymi blokami piaskowca, 
wyposażono parapety biforiów i tryforiów w izolacje poziome, od-
kryto „ gniazda” po balach — elementach konstrukcji; 

– docieplono żelbetowy strop nad nawą główną i przykryto konstruk-
cję żelbetową stropem kasetonowym, stropem drewnianym pod-
wieszonym, od strony wnętrza ocieplono płytą wapienno-piaskową 
stropodachy żelbetowe empory południowej i północnej, płytą ter-
miczną wykonano docieplenie absydy zachodniej stwarzając strefę 
buforową wilgotnościowo-temperaturową; 

– przeprowadzono prace konserwatorskie w wieżach, prezbiterium, 
nawie głównej, nawach bocznych, kruchcie i zakrystii; 

– prowadzono monitoring pomiarowy geodezyjny (8 lat) badań wpły-
wu prac na statykę budowli, badania obejmowały monitoring piezo-
metryczny; 

– zakonserwowano mur i bramę cmentarza wokół Archikolegiaty; 
– wykonano niwelację terenu cmentarza przytrzymując nasyp ziemi 

murkiem żelbetowym oblicowanym kostką granitową, wybrukowa-
no obejście wokół kościoła; 

– prace konserwatorskie przy malowidłach i wystroju rzeźbiarskim 
zostały zrealizowane prawie w całości, wymagany jest jeszcze mon-
taż systemu zabezpieczenia i alarmu dla rzeźby Pantokratora; 

– ww. prace zrealizowano w celu stworzenia dobrych warunków dla 
konserwacji i zachowania wyposażenia wnętrz Archikolegiaty. 
Prace realizowano stopniowo pod stałym nadzorem Służb Konser-

watorskich Płocka, Łęczycy i Łodzi. Do zamknięcia kompleksowych 
prac pozostała wymiana konstrukcji pod posadzkami, wymiana po-
sadzki, zabezpieczenie reliktów, wykonanie niezbędnych badań archeo-
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logicznych uzupełniających, wykonanie skanów i opracowanie modelu 
przestrzennego reliktów budowli po benedyktyńskiej, 

Podjęta w trakcie realizacji współpraca z Wojskową Akademią 
Techniczną dała wspaniały efekt w postaci możliwości użycia do prac 
w Archikolegiacie laserów. Przy użyciu tych doskonałych narzędzi 
zrealizowano prace przy bezcennym fragmencie dekoracji, jakim jest 
rzeźba Pantokratora Tronującego z XII wieku, wykonana w wapieniu  
i charakteryzująca się wspaniałym, submilimetrowym rysunkiem śladu 
dłuta nieznanego artysty, będąca najładniejszą rzeźbą romańską Polsce. 

Wapień jest głównym materiałem większości ważnych części archi-
tektonicznych Archikolegiaty. Jego charakterystyczny, wrażliwy na 
oddziaływanie wody skład oraz cechy fizykochemiczne powodują, że 
wapień jest silnie podatny na wietrzenie i degradację pod wpływem 
różnorodnych czynników atmosferycznych. 

W wielu przypadkach konwencjonalnie usunięte warstwy wierzch-
nie, nawarstwienia, odkryły leżące pod spodem warstwy zanieczysz-
czeń i przemalowań, zmieniające w niektórych miejscach kolor orygi-
nalnego materiału. Testy laserowego usuwania zalegających na po-
wierzchni warstw malarskich brudu wykazały, że czyszczenie laserowe 
jest metodą uniwersalną. W wyniku tych prób, w ramach dużego pro-
jektu konserwatorskiego, realizowanego w Archikolegiacie, zostały 
oczyszczone najważniejsze obiekty przy wykorzystaniu systemów la-
serowych ReNOVALaser, przy współpracy konserwatora Andrzeja Kossa 
i głównego animatora techniki laserowej Jana Marczaka: 

– Portal Główny, 
– Portal Zakrystii w Prezbiterium z zachowanymi pozostałościami 

oryginalnej polichromii, 
– Romańska rzeźba Chrystusa Pantokratora, 
– Epitafium Rycerza z Mieczem — płaskorzeźba, 
– Gotyckie rzeźbione konsole (szt. 10). 
Dla zachowania oryginalnej patyny obiektów proces czyszczenia 

prowadzony był przy najniższej możliwej gęstości energii lasera po-
zwalającej na usunięcie nawarstwienia w rozsądnym czasie. Poziom 
oczyszczenia określano na podstawie pomiarów współczynników od-
bicia światła białego od zdefiniowanych miejsc na powierzchniach 
„kwadratów” kamiennego materiału dla różnych gęstości energii pro-
mieniowania laserowego, w porównaniu ze współczynnikiem odbicia 
sadzy. Pomiary wykonywano za pomocą spektrometru światłowo-
dowego. 

Pionierski charakter tej technologii, wdrożenia lasera do prac kon-
serwatorskich, na trwałe został wpisany w historię Archikolegiaty. 
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2. Oczyszczone obiekty 
 

2.1. Portal Główny 
 

Portal Główny (północny) został wykonany w pierwszej połowie XII 
wieku (ryc. 1). Pierwsze testy czyszczenia laserowego, zilustrowane 
na ryc. 2, wykonane zostały w 2000 r. i pozostały „świeże” do aktual-
nej, pełnej renowacji portalu. Rezultaty czyszczenia laserowego w róż-
nych miejscach ścian i rzeźby pokazano na ryc. 1–5. 
 

 
Ryc. 2. Testy czyszczenia laserowego u podstawy 
portalu, zarejestrowane sześć lat później. Fot. A. Koss 

 
Ryc. 3. Widok zwieńczenia portalu przed (lewa 
strona) i po renowacji laserowej (prawa stro- 
                      na). Fot. A. Koss                       

 

            
Ryc. 4. Różne rzeźbione fragmenty portalu po 
        czyszczeniu laserowym. Fot. A. Koss         

Ryc. 5. Rzeźbiony wspornik sklepienia w trak- 
     cie czyszczenia laserowego. Fot. A. Koss      

Ryc. 1. Widok z przodu Portalu Głównego 
Kolegiaty w Tumie. Fot. A. Koss 
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2.2. Portal Zakrystii w Prezbiterium 
 

Portal Zakrystii w Prezbiterium był jednym z pierwszych elementów 
Kolegiaty odnawianych przy użyciu lasera (2001). Ryc. 6 pokazuje 
widok portalu przed i po konserwacji. Kolejne fotografie ilustrują pro-
ces czyszczenia w różnych obszarach ornamentów portalu (ryc. 7, 8). 
 

 
 
Ryc. 6. Widok z przodu Portalu Zakrystii w Prezbiterium. Lewa fotografia dokumentuje 
widok oryginalny, prawa — portal po pełnej renowacji, włączając laserowe czyszczenie 

oprawy kamiennej. Fot. A. Koss 
 

 
 
Ryc. 7. Górna część wapiennej dekoracji portalu w trakcie czyszczenia laserowego (strzałka). 

Fot. A. Koss 



Z ZAGADNIEŃ KONSERWACJI I OCHRONY ZABYTKÓW 

 

148 

 
 
Ryc. 8. Szczegółowy widok rzeźbionej ściany wapiennej w trakcie czyszczenia lasero-

wego. Strzałka wskazuje obszar po czyszczeniu. Fot. A. Koss 
 

2.2.1. Pozostałości polichromii 
 

Specyficzne wykorzystanie systemu ReNOVALaser2 w przypadku od-
krytych fragmentów starej polichromii polegało na selektywnym usu-
nięciu wtórnych pobiał i nawarstwienia bez użycia cieczy, jak również 
na zachowaniu kruchych fragmentów starszych przemalowań (ryc. 9). 

 

 
 

Ryc. 9. Odkryte pozostałości starej polichromii. Strzałki wskazują miejsca czyszczenia 
laserowego. Fot. A. Koss 

 
2.3. Epitafium Rycerza z Mieczem 

 

Płaskorzeźba nazwana Epitafium Rycerza z Mieczem należy do kolek-
cji rzeźb świątyni z XIV wieku. Ryc. 10 pokazuje płaskorzeźbę przed  
i w trakcie czyszczenia. Końcowy efekt konserwacji można ocenić na 
ryc. 11. 
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Ryc. 10. Płaskorzeźba Epitafium Rycerza z Mieczem przed (lewa strona) i w trakcie 

laserowego usuwania skorupy brudu (prawa strona). Fot. B. Markowski 
 

 
 

Ryc. 11. Płaskorzeźba po czyszczeniu laserowym. Fot. B. Markowski 
 

2.4. Rzeźba Chrystusa Pantokratora 
 

Szczególnym elementem dekoracji Kolegiaty jest wapienna rzeźba Pan-
tokratora Tronującego, charakteryzująca się pięknym, submilimetrowym 
zarzeźbieniem. W wyniku długiego oddziaływania zanieczyszczeń atmo-
sferycznych na powierzchni powstała warstwa kalcytu, gipsu i wyżej 
leżącego czarnego nawarstwienia. Wykorzystanie precyzyjnego syste-
mu ReNOVALaser1 ze światłowodowym układem prowadzenia wiązki, 
przy energii wyjściowej poniżej wcześniej ustalonych progów uszko-
dzeń kamienia, pozwoliło na usunięcie całego nawarstwienia pozo-
stawiając oryginalny podkład wapienny z cienką warstewką patyny. 
Ogólny widok Pantokratora przed i po renowacji pokazano na ryc. 12. 
Ilustracją procesu czyszczenia jest prawa fotografia z ryc. 13. 
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Ryc. 12. Fotografia Pantokratora na ścianie świątyni przed konserwacją (lewa strona)  
i po czyszczeniu laserowym (prawa strona – w pracowni). Fot. A. Koss i R. Szambelan 
 

 
 
Ryc. 13. Ilustracja wyników czyszczenia laserowego na przykładzie fragmentu okrycia 
Pantokratora. Czerwony kwadrat zaznacza powiększony fragment po prawej stronie. 

Fot. A. Koss 
 

Ocena poziomu oczyszczenia wapienia oparta była na spektrome-
trycznych pomiarach rozproszonego, odbitego światła białego (Koss, 
Marczak et al. 2007), po naświetleniu szeregu kwadratów, będących 
wynikiem obróbki powierzchni przy różnej, stopniowo zmienianej gęs-
tości wiązki laserowej. Wykorzystanie systemu ReNOVALaser 2 z pan-
tografem i soczewką o długości ogniskowej 1000 mm pozwoliło na 
osiągnięcie minimalnej średnicy wiązki na poziomie 3 mm, co odpo-
wiadało maksymalnej gęstości energii nawet 9 J/cm2. W samym pro-
cesie czyszczenia nie używano tak dużych gęstości energii, ponieważ 
byłyby one niebezpieczne dla podkładu wapiennego i mogłyby spowo-
dować takie uszkodzenia, jak zeszklenie, utlenianie, topienie, pękanie 
i tworzenie mikro-kraterów na powierzchni. Opisana wyżej tzw. „me-
toda kwadratów” oceny poziomu czyszczenia zilustrowana jest zdję-
ciem na ryc. 14 i wynikami na ryc. 15. 
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Ryc. 14. Ilustracja “metody kwadratów”. 1 – minimalna; 10 – maksymalna gęstość ener-

gii lasera. Fot. A. Koss 
 

 
 
Ryc. 15. Wyniki pomiarów amplitudy rozproszonego światła białego dla różnej, stopnio-
wo regulowanej gęstości energii lasera, uzyskane przy pomocy spektrometru światło-

wodowego 
 

Czyszczenie laserowe jest generalnie uznawane za najczystszą i naj-
bezpieczniejszą technologię restauracji dzieł sztuki. Laserowa ablacja 
nawarstwień wtórnych powoduje jednak emisję do atmosfery nano-
cząstek i molekuł w ilościach zbliżonych do powstających w trakcie 
przemysłowej obróbki laserowej materiałów. Ich skład jest jednak 
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inny ze względu na skład chemiczny typowych nawarstwień histo-
rycznych. W trakcie prac laserowych w Kolegiacie przebadano te zja-
wiska, wykorzystując system detekcyjny 1312 produkcji firmy Innova 
Air Tech, o progu wykrywania poniżej 1 ppm (particle per milion). 
Zasada działania przyrządu oparta jest na spektroskopii fotoakusty-
cznej (PAS), w której mierzony gaz oświetlany jest promieniowaniem 
podczerwonym na wybranej filtrem długości fali i absorbuje promie-
niowanie proporcjonalnie do koncentracji. Zmiany energii próbkowa-
nego ośrodka gazowego rejestrowane są w postaci sygnału akustycz-
nego (zmiany ciśnienia) przez superczułe mikrofony. W eksperymencie 
czyszczenia laserowego Pantokratora zaobserwowano w ten sposób 
nie tylko istotny wzrost koncentracji CO, ale również duże zmiany 
emisji molekuł w zależności od lokalnych własności brudu, jego ilości 
i rodzaju (ryc. 16). 
 

 
 
Ryc. 16. Wyniki ilościowej oceny koncentracji gazowych zanieczyszczeń generowanych 

w trakcie laserowego czyszczenia wapienia (Pantokrator) 
 

3. Wnioski 
 

Powyżej przedstawiono, w dużym skrócie, wyniki pierwszego w Pol-
sce projektu laserowej renowacji zabytków i dzieł sztuki. Czyszczenie 
laserowe zapewnia najlepsze wyniki w przeważającej liczbie sytuacji, 
zapewniając zachowanie oryginalnej powierzchni kamiennej wraz  
z historycznymi warstwami wcześniejszych zabiegów konserwator-
skich. W dużych, ale zamkniętych przestrzeniach, metody czyszczenia 
oparte na okładach chemicznych lub rozpylaniu roztworów wodnych 
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są nie tylko nieefektywne, ale niebezpieczne dla personelu i samych 
obiektów, mając niewielki wpływ na usuwane skorupy brudu. Dla 
kontrastu, czyszczenie laserowe przebiega bez kontaktu z obiektem  
i jest bezpieczne dla oryginalnego materiału, ponieważ „narzędzie” 
rozróżnia poprzez współczynnik absorpcji kolor powierzchni i obszar, 
który należy oczyścić. Co więcej, ostrożny i doświadczony operator 
lasera może ochronić również warstwę historycznej patyny, ponieważ 
precyzyjnie kierowana wiązka światła oferuje znacznie większy zakres 
kontroli przestrzennej-powierzchniowej i jest mniej agresywna niż 
metody chemiczne i mechaniczne. Przeprowadzone eksperymenty po-
zwoliły również na weryfikację stosowalności dość prostych technik 
pomiarowych dla zabezpieczenia dzieł sztuki i operatorów urządzeń: 

– Spektrometrii światła białego do określenia poziomu czysz-
czenia laserowego (zachowanie oryginalnego materiału dzieła  
i patyny), 

– Metody PAS w podczerwieni do oceny gazowych zanieczyszczeń 
otoczenia miejsca pracy, 

a w tym ostatnim przypadku pozwoliły sformułować zalecenie zacho-
wania szczególnej ostrożności przy długookresowym czyszczeniu obiek-
tów kamiennych w niewielkich pomieszczeniach. 

O zaletach i wadach laserowego oczyszczania dzieł sztuki i obiek-
tów zabytkowych w architekturze, Szanownego Czytelnika tego arty-
kułu odsyłamy do pracy [Koss, Marczak, 2006]. 

Doświadczenie, nabyte w trakcie wcześniejszych prac laserowych 
na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz w Kolegiacie w Tu-
mie pozwoliło na wdrożenie lasera, jako sprawdzonego i zaakcep-
towanego narzędzia restauracji do prac przy największym projekcie 
zespołu w Polsce — laserowego oczyszczania wystroju wewnętrznego 
Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu w Krakowie (Koss, Marczak et 
al., 2007). 

Wpisanie faktu 10 lat wdrażania technik i technologii laserowej  
w jubileusz 90-lecia Służb Ochrony Zabytków wydaje się w pełni 
zasadne. Szkoda że jest to jeszcze zbyt droga metoda. Jej zalety 
powinny przemawiać do rozsądku konserwatorów i zaniechania  
stosowania związków chemicznych czy technik abrazyjnych w pro-
cesach usuwania z powierzchni nawarstwień. Zachowanie oryginal-
nej powierzchni przy usuwaniu nawarstwień, możliwe jest tylko  
w przypadku zastosowania promieni lasera, co potwierdza to ze-
staw wykonanych badań. 
 
NISZCZYĆ CZY NIE NISZCZYĆ, OTO JEST PYTANIE! 
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IRENEUSZ PŁUSKA 
 
 
 

Romańska krypta św. Leonarda  
na Wawelu — kontynuacja historycznych 

założeń konserwatorskich 
 
 

1. Wprowadzenie 
 
Osoby zwiedzające katedrę, nawet niezbyt obeznane z historią Polski, 
ulegają fascynacji kryptą św. Leonarda, której wnętrze dostarcza 
wciąż nowych, głębokich doznań duchowych i artystycznych. Dla 
przybywających tu ludzi surowa romańska architektura oraz groby 
monarchów i bohaterów narodowych stanowią nie tylko świadectwo 
historii, lecz także źródło religijnej i patriotycznej inspiracji. Dla kon-
serwatorów, architektów i historyków sztuki to jedna z pierwszych  
i niezwykle nowoczesnych, jak na okres międzywojenny, realizacja 
konserwatorska.  

Z pierwotnej katedry hermanowskiej zachowały się częściowo mu-
ry wieży Srebrnych Dzwonów, całkowicie zaś przetrwała krypta św. 
Leonarda, dająca po odbudowie przez Adolfa Szyszko-Bohusza dosko-
nałe wyobrażenie o stylu i formie architektonicznej drugiej romań-
skiej katedry. Nie ulega wątpliwości, że krypta jest jednym z naj-
ważniejszych zabytków rodzimej romańskiej architektury. Jej budowa, 
umieszczone sarkofagi i inne elementy wyposażenia wnętrza, jak 
neoromański kamienny ołtarzyk projektu Violet-le-Duca i ceramiczna 
plecionkowa posadzka, decydują o wielkim znaczeniu dla naszej kul-
tury nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce. 

Najnowsza historia wiąże ten obiekt z wielkim Polakiem — papie-
żem Janem Pawłem II. To tutaj, w krypcie św. Leonarda odprawił On 
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swoje pierwsze nabożeństwo prymicyjne. Tu rozpoczęło się Jego życie 
kapłańskie zakończone oczekiwaną niebawem beatyfikacją. 

Wszystko to determinowało o kompleksowości permanentnej ochro-
ny konserwatorskiej. 

Stan zachowania wnętrza nie stanowił może bezpośredniego za-
grożenia konserwatorskiego, ale po upływie około 70 lat od grun-
townej nowatorskiej odbudowy i aranżacji krypty przez A. Szyszko- 
-Bohusza zauważono znaczne objawy zniszczenia poszczególnych czę-
ści architektonicznych i wyposażenia dekoracyjnego obiektu. Były to: 
spękania sklepień, uszkodzenia elementów nośnych (kolumn), dezin-
tegracja zabytkowych elementów wykonanych z piaskowca, zmato-
wienia i ubytki marmurowych sarkofagów, wreszcie znaczne nagro-
madzenie aktywnych chemicznie zabrudzeń i zapyleń, które mogły 
tylko pogłębiać zauważone wcześniej zmiany strukturalne i znisz-
czenia materiałów mineralnych (kamieni i zapraw) występujących  
w obiekcie. 

Niezwykle ważnym zadaniem towarzyszącym pracom ściśle kon-
serwatorskim było przeprowadzenie badań sondażowych, identyfiku-
jących zakres czynności wykonanych w latach 1937-38 przez A. Szyszko- 
-Bohusza, autora zachowanej do dzisiaj aranżacji architektonicznej 
krypty. Odpowiedź na pytanie, które często zadawali historycy sztuki  
i architektury — jaki zakres autentycznej substancji zabytkowej i w ja-
kim układzie kompozycyjnym występuje w obiekcie, a ile stanowi autor-
ska, ale stylowa interpretacja naśladowcza ówczesnego autora — było 
odpowiedzią kluczową. 

Pomimo reliktowo zachowanej, bardzo zniszczonej i zdekomple-
towanej dokumentacji projektowej remontu krypty z lat 1937-381 
udało się znaleźć odpowiedź na większość nurtujących specjalistów 
pytań. 

Niniejszy artykuł w syntetycznej formie podaje informacje doty-
czące historii, techniki i technologii budowy poszczególnych elemen-
tów krypty wraz z metodyką konserwatorską. Ze względu na znaczną 
ilość zabytkowych architektonicznych i dekoracyjnych elementów 
wnętrza krypty oraz rozległą problematykę konserwatorską, ze wzglę-
dów oczywistych przedstawiono jedynie najważniejsze zagadnienia, 
służące nauce i lepszemu poznaniu autentycznego zabytku, jakim jest 
krypta św. Leonarda pod katedrą wawelską. 
 
––––––––– 

1 Strzępy dokumentacji wykonanej na kartonach i kalkach kreślarskich znajdują się  
w Archiwum Wawelskim. Większość jednak projektów przechowywanych w zbiorach 
prywatnych A. Szyszko-Bohusza, w czasie II wojny światowej zaginęła. 
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2. Historia krypty 
 
Druga, albo „hermanowska” katedra pod wezwaniem św. Wacława  
z kryptą zachodnią św. Leonarda usytuowana jest przy północnym 
skraju wzgórza wawelskiego, na terenie podgórza wczesnośrednio-
wiecznego, w obrębie murów obecnej katedry gotyckiej. Zaczęta być 
może jeszcze przez Bolesława Szczodrego (1058–1079), zrealizowana 
była za panowania Władysława Hermana (1079–1102) i jego następcy 
Bolesława Krzywoustego (1102–1138). Konsekracja miała miejsce 
wprawdzie dopiero w 1142 roku, ale już w 1118 budowa była tak 
zaawansowana, że można było dokonać pochówku biskupa Maura  
w krypcie pod chórem zachodnim. Katedra „hermanowska”, której 
ogólny plan znany jest z fragmentarycznych badań podziemi obecnej 
gotyckiej budowli, reliktów fundamentów i dolnych partii ścian, za-
chowała się w pełniejszym zasięgu w partii zachodniej. Do wysokości 
kilkunastu metrów sięga jeszcze romański wątek kamienny wieży po-
łudniowej (wieża Srebrnych Dzwonów), a krypta św. Leonarda, pomi-
mo przeróbek i późniejszych zmian, należy do najlepiej zachowanych 
wnętrz romańskich w Polsce. 

Nieznaczne przebudowania trwały nieprzerwanie w ciągu wieków 
od czasu powstania do wieku XIX. Zaniedbana w drugiej połowie XVI 
wieku służyła jako skład materiałów budowlanych. Adaptowana na 
groby królewskie pod koniec XVIII wieku. 

W latach 1873-74 prowadzone były prace renowacyjne w ramach 
nowego urządzania grobów królewskich. Prace wykonywane były pod 
nadzorem Józefa Łepkowskiego przez Teofila Żebrowskiego przy 
wydatnym udziale Jana Matejki. Po niewielkiej przebudowie wnętrza 
ściany pokryto tynkiem, a na obniżoną posadzkę położono płyty z bel-
gijskiego wapienia. Jeszcze w roku 1876 zbudowano w krypcie św. 
Leonarda neoromański ołtarzyk według projektu znanego francuskie-
go architekta i teoretyka sztuki E. Violet-le-Duca. 

W roku 1891 i następnych latach, przy okazji odnawiania i remontu 
całej katedry, architekt Sławomir Odrzywolski wykonywał również 
prace odnawiające wnętrza krypty. Zakresu tych prac nie ustalono. 

Gruntowne odnowienie krypty miało miejsce w latach 1937-38, 
przeprowadzone przez Adolfa Szyszko-Bohusza. Prace konserwator-
skie i aranżacyjne polegały na częściowym przywróceniu pierwotnego 
stanu i uczytelnieniu oryginalnego romańskiego wyglądu obiektu. 
Szyszko-Bohusz utrzymał trzynawową halę, zamkniętą od zachodu 
półkolistą absydą. Częściowo zrekonstruowane, żelbetowe i częściowo 
podwieszone sklepienie krzyżowe z kamiennymi gurtami wsparte jest 
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na ośmiu kolumnach o kapitelach kostkowych trzech typów i na tylu 
samych pilastrach stojących w cokole obiegającym wnętrze. 
 

3. Prace konserwatorskie 
 

Od roku 1938 w krypcie nie były wykonywane poważniejsze prace 
renowacyjne, poza bieżąca opieką, związaną z użytkowaniem wnętrza 
jako trasy turystycznej i kaplicy z okazjonalną funkcją sakralną. 

Obecną gruntowną konserwację wykonywał w roku 2007 zespół 
konserwatorów z Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restau-
racji Dzieł Sztuki Warszawa–Kraków, pod kierunkiem prof. Ireneusza 
Płuski. 

Budowla o tej wartości historycznej i artystycznej wymagała szcze-
gólnego potraktowania konserwatorskiego. Z jednej strony należało 
zachować wielką ostrożność w podejmowaniu decyzji dotyczących ja-
kichkolwiek zmian w przekształceniu nawet najmniejszego historycz-
nego elementu architektonicznego i zakłóceniu zachowanych jeszcze 
pierwotnych technologii wykonania. Z drugiej strony ostrożności 
wymagało zastosowanie nowych, współczesnych technologii konser-
watorskich, które miały zabezpieczyć elementy zabytkowego wnętrza 
krypty wraz z najcenniejszą romańską posadzką ceramiczną, sarko-
fagami i neoromańskim kamiennym ołtarzykiem. 

Głównym założeniem konserwatorskim było wykonanie konserwa-
cji typu zachowawczego, w wyniku której utrzymany i uszanowany 
został oryginalny wygląd estetyczny obiektu A. Szyszko-Bohusza przy 
zachowaniu maksymalnej ilości substancji zabytkowej, pochodzącej  
z różnych okresów historycznych. 

Mimo braku poważniejszych zagrożeń wnętrza krypty i sarko-
fagów, niezbędne było podjęcie szeroko zakrojonych prac profilak-
tyczno-konserwatorskich, polegających na odczyszczeniu kamieni 
ze szkodliwych, pylistych nawarstwień i zatrzymaniu degradacji 
materiałów kamiennych, z których zbudowane jest wnętrze i jego 
wyposażenie, a w szczególnych przypadkach kamienie mocno zde-
zintegrowane lub wykazujące niezgodność z pierwowzorem zastą-
piono nowymi. 

Generalnie zachowano w obecnym układzie wszystkie zróżnicowa-
nia wątków kamiennych i w mniejszym zakresie ceglanych. Według 
rozpoznania naukowego w większości zachowały się jednolite i auten-
tyczne wątki kamienne. Przemurowane były stosunkowo niewielkie 
partie ścian, głównie w pobliżu otworów okiennych. Również później-
sze pojedyncze kostki kamienne występują w niewielkiej ilości w róż-
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nych fragmentach murów. Wstawki te nie miały istotniejszego znaczenia 
dla ogólnego wyglądu poszczególnych części romańskich murów, o ile 
nie były przyczyną zachodzących procesów zniszczeń. W takich przy-
padkach, a szczególnie w partiach rozległych kitów i w mniejszych, 
wyjątkowo rażących uzupełnieniach należało je wymienić. 

Zachowane zostały wszystkie zmiany renowacyjne i rekonstrukcje 
wykonane przez Teofila Żebrowskiego w latach 1873-74 oraz — a mo-
że przede wszystkim — z czasów gruntownej odnowy krypty przez 
Adolfa Szyszko-Bohusza w latach 1937-38. Uszanowanie tych zmian 
miało na celu zachowanie historycznych już koncepcji architektonicz-
no-estetycznych, technologii i zabytkowego materiałoznawstwa. 

Wszystkie zmiany fakturalne i kolorystyczne na historycznych uzu-
pełnieniach, jak zaplamienia na kolumnach i ciosach kamiennych 
ścian krypty, podlegały pewnemu „uspokojeniu”, aby nie zniekształ-
cały bryły lub płaszczyzny danej części architektury. Jednak ich opra-
cowanie jest czytelne i rozróżnialne dla profesjonalistów, jako „świadki” 
o znaczeniu historycznym, a nawet edukacyjnym. 

Obecne spoiny wypełnione są w większości późniejszą zaprawą 
piaskowo-wapienną z dodatkiem cementu. Liczne partie tak wyspoino-
wanych przez A. Szyszko-Bohusza wątków nie powodowały szkodliwe-
go wpływu na stan zachowania kamieni i cegieł. Usunięcie spoin nie 
było więc wskazane, gdyż mechaniczna czynność mogłaby spowodować 
znaczne uszkodzenia sąsiadujących z nimi krawędzi kamieni i cegieł. 
Dlatego w większości postanowiono je zachować, stosując zastępczą, 
bezpieczną metodę i środek w postaci ujednolicenia starych zapraw 
po odczyszczeniu, poprzez scalenie rodzajem fakturalnego preparatu 
o krzemoorganicznym spoiwie. Wszystkie ubytki w spoinach i wykru-
szenia uzupełniono zaprawą sporządzoną homogenicznie według re-
ceptury Szyszko-Bohusza. 

Odspojenia, spękania i rysy w wątkach kamiennych i detalach archi-
tektonicznych, kolumnach, ołtarzyku i rzeźbie bazyliszka w przedsion-
ku sklejono lub iniekowano mikroporowatym lepiszczem cementowo- 
-wapiennym. Unikano stosowania żywic syntetycznych, jako obcych 
materiałów, w cennym i dość autentycznym zabytku architektury  
i sztuki romańskiej. 

Przyjęto założenie, żeby nie uzupełniać i nie rekonstruować wszys-
tkich ubytków formy, gdzie ich czytelność, co do kształtu formy, bu-
dziła zastrzeżenia. „Malowniczość” niektórych ubytków i zniszczonej, 
ale zabezpieczonej faktury pierwotnego kamienia świadczyła o cha-
rakterystycznych cechach dawności i szczególnej w zabytkach war-
tości upływającego czasu. 
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Szczególne czynności reperacyjne dotyczyły powierzchni częścio-
wo podwieszonego sklepienia krzyżowego. Na wielu fragmentach spę-
kanego tynku należało odsłonić i „wyżyłować” zaprawę, aby dokładnie 
usunąć produkty korozji z prętów i siatek metalowych, zabezpieczyć 
antykorozyjnie metal, a następnie uzupełnić naśladowczo fakturę tyn-
ku w miejscach reperacji danego fragmentu sklepienia. Całość skle-
pienia podlegała odświeżeniu lekką pobiałą, sporządzoną z fabrycznego 
wapna dyspergowanego. 

Odrębnego opracowania konserwatorskiego wymagały kamienne 
sarkofagi. Na ich powierzchniach widoczne były najczęściej ubytki 
dekoracji rzeźbiarskich i zniszczenia spolerowanego marmuru. Mocno 
uszkodzone były niektóre dekoracje z aplikacji metalowych. Przyjęto 
założenie, że odczyści się, uzupełni i zrekonstruuje wszystkie ubytki 
formy, bowiem czytelność kompozycyjna elementów dekoracyjnych 
nie budziła żadnych zastrzeżeń. 

Specjalnych zabiegów konserwatorskich wymagała niezwykle cen-
na romańska ceramiczna posadzka. Usunięcie wosku z powierzchni,  
a szczególnie zabezpieczenie szkliwa na powierzchni płytek było czyn-
nością obligatoryjną. 

W trakcie prac konserwatorskich zespół konsultował się z od-
powiednimi specjalistami: architektem badaczem, historykiem sztuki, 
technologiem z zakresu chemii konserwatorskiej i dokumentalistą. 

Generalnie, bieżąca konserwacja nie wymagała żadnych korekt  
w kreacji architektoniczno-estetycznej Adolfa Szyszko-Bohusza, a je-
dynie zapobiegała intensywnej degradacji materiałów, z której zbu-
dowany jest obiekt. Była kontynuacją historycznych już dzisiaj, ale 
prawidłowych i sprawdzonych w czasie rozwiązań konserwatorskich. 
Takie historyczne i przełomowe w polskiej konserwacji realizacje pod-
legają również ochronie konserwatorskiej. 
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4. Komentarze konserwatorskie do archiwalnych materiałów  
A. Szyszko-Bohusza 

 

(Jakość fotografii jest wynikiem źle zachowanych kalek archiwalnych 
A. Szyszko-Bohusza z 1938 i 1939 roku, przechowywanych w archi-
wum wawelskim. Fotografował I. Płuska) 
 

 
 
Ryc. 1. Odręczny rysunek A. Szyszko-Bohusza z propozycjami badawczymi sondażo-
wymi. Intuicyjnie trafnie zaznaczył na rysunku A. Szyszko-Bohusz miejsca poszukiwań 
pierwotnych otworów okiennych i drzwiowych. Zakreskowana część murów przewi-
dziana była do wyburzenia w restauracji w roku 1938. Nad ołtarzykiem zaprojektowano 
belkę żelbetową wzmacniającą sklepienie nad częścią prezbiterialną krypty po usu-
nięciu dwóch filarów. Belka żelbetowa ukryta jest ponad częściowo podwieszonym  
                                           obecnym sklepieniem krzyżowym                                             
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Ryc. 2. Rzut poziomy A. Szyszko-Bohusza ze stycznia 1938 roku z zaznaczonymi 
wyburzeniami części późniejszych murów. Szyszko-Bohusz usunął dwa filary w części 
prezbiterialnej krypty, duży fragment muru przy ścianie południowej, przebił nowe wej-
ście do krypty w ścianie zachodniej, zmniejszając szerokie filary przyścienne. W naroż- 
  niku północno-wschodnim usunął bliżej nieokreśloną odsadzkę przy murze pierwotnym   

 
 
 
 
 

 
Ryc. 3. Odręczny rysunek A. Szy-
szko-Bohusza z zaznaczeniem stra-
tygraficznym wszystkich faz roz-
budowy i przebudowy krypty od 
XII do XX wieku. Z rysunku mo-
żna wnioskować, że w większości 
zachowały się oryginalne romań-
skie mury krypty. Późniejsze są 
XIV-wieczne ciężkie filary — pod-
parcia gotyckiej świątyni oraz czę-
ściowo przemurowane oba naroż-
niki północne. Całkowicie nowa 
jest ściana z roku 1938 jako za-
murowanie otworu wejściowego 
po dawnej klatce schodowej w czę-
ści lewej prezbiterialnej. Mocno 
przemurowane jest środkowe okienko 
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Ryc. 4. Rzut poziomy odnowionej w 1938 roku krypty. Zaznaczony przebieg żelbetowej 
belki odciążającej sklepienie nad częścią prezbiterialną. Rysunek A. Szyszko-Bohusza  
                                                           z 4.04.1938 r.                                                             
 

 
 
Ryc. 5. Widok pionowy odnowionej w 1938 roku krypty. Widoczne nowe zejście 
schodami od wieży zegarowej do przedsionka krypty. Rysunek A. Szyszko-Bohusza  
                                                           z 4.01.1938 r. 
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Ryc. 6. Widok pionowy odnowionej w 1938 roku krypty. Układ oryginalnych romańs-
kich wątków z kostki kamiennej zachował się do czasów obecnych z niewielkimi 
uzupełnieniami wykonanymi przez A. Szyszko-Bohusza. /Rysunek A. Szyszko-Bohusza  
                                                           z 4.04.1938 r. 
 

 
 

Ryc. 7. Widok pionowy ściany zachodniej odnowionej w 1938 roku krypty. Widoczne 
odsłonięte ceglane okienko po prawej stronie ściany. Układ wątków kamiennych  
         zachowany do czasów obecnych. Rysunek A. Szyszko-Bohusza z 4.04.1938 r.          
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Ryc. 8. Rysunki odręczne odsłoniętych okienek przez A. Szyszko-Bohusza w czasie odno-
wienia krypty w 1938 roku 

 

 
 

Ryc. 9. Widok ogólny z ołtarzem w części centralnej. Stan po konserwacji 
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Ryc. 10. Południowo-wschodni narożnik krypty. Stan po konserwacji 
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Dokumentowanie niektórych działań 
konserwatorsko-restauratorskich 

bezpośrednio na zabytkach architektury 
 
 
Metoda odnotowywania (zaznaczania) na odwrociu dzieł plastycznych 
dokonanych zabiegów jest najstarszym sposobem dokumentowania, 
bezpośrednio na zabytku, przeprowadzonych prac. Dość wcześnie 
sygnowano prace renowacyjne wykonywane jeszcze przez malarzy 
(ryc. 1 i 2) nim wykształciła akademicka specjalność konserwatorów- 
-restauratorów dzieł sztuki. Przykłady sygnowania prac przeprowa-
dzonych przy witrażach (50 lat temu) prezentują ryciny 3 i 4, a uczy-
telnienie odtworzonych form ubytków w malarstwie ściennym ryciny 
5 i 6. Należy podkreślić, iż właśnie konserwatorzy-restauratorzy dzieł 
sztuki najbardziej konsekwentnie realizują zasadę uczytelniania uzu-
pełnionych ubytków, przy jednoczesnym maksymalnym scaleniu prze-
prowadzonych zabiegów celem przywrócenia walorów artystycznych 
danemu dziełu.  

Warto aby koledzy architekci brali z nich przykład. 
Zabytki architektury, jak wiemy, aby mogły bezpiecznie istnieć nie 

tylko dla nas, ale i przetrwać dla następnych pokoleń, jak nas zobowią-
zuje Karta Wenecka1, muszą być niejednokrotnie poddawane różnora-
kim działaniom konserwatorsko-restauratorskim. W ich ramach niestety 
czasami jesteśmy zmuszeni do wymiany zniszczonej substancji lub uzu-
pełnienia jej braków, ale także i do dodania zupełnie nowych elementów. 

––––––––– 
1 Karta Wenecka. Postanowienia i Uchwały Międzynarodowego Kongresu Architek-

tów i Techników Zabytków w Wenecji w 1964 r. (w:) Vademecum Konserwatora 
Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury. Biuletyn ICOMOS, 
Warszawa 1996, s. 19. 
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Warto zwrócić uwagę, co na ten temat mówi Karta Rzymska z 1931 r., 
w której czytamy: W każdym wypadku elementy dodane winny być  
w sposób dokładny i widoczny oznaczane bądź przez użycie odmiennego 
materiału, bądź przez dodanie odgraniczających obramowań, gład-
kich i skromnych, bądź przez umieszczenie znaków i napisów, tak aby 
dokonana konserwacja nie mogła nigdy wprowadzić w błąd uczonych, 
jako falsyfikat historycznego dokumentu2.  

Powyższe zasady podpowiadające różne sposoby uczytelnienia ele-
mentów dodanych, mające na celu podkreślenie autentyczności sub-
stancji, najwcześniej zostały wypracowane przy ekspozycji starożyt-
nych ruin, a więc w archeologii śródziemnomorskiej (ryc. 7B, C, D, 9C 
oraz 10A). Chyba dlatego Karta Rzymska nie podkreśla integracji tych 
działań tak jak to m.in. czyni Karta Wenecka w Art. 9: Restauracja ma 
za cel zachowanie i ujawnienie estetycznej i historycznej wartości za-
bytku, oraz polega na poszanowaniu dawnej substancji i elementów 
stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości. Ustaje ona tam, 
gdzie zaczyna się domysł, poza tą granicą wszelkie, uznane za nie-
odzowne, prace uzupełniające mają wywodzić się z kompozycji archi-
tektonicznej i będą nosić znamię naszych czasów3. Art. 12 proble-
matykę tę uzupełnia następująco: Elementy przeznaczone do zastą-
pienia części brakujących powinny harmonijnie włączać się do całości 
odróżniając się zarazem od partii autentycznych, ażeby restauracja 
nie fałszowała dokumentu sztuki i historii 4. 

Te trzy cytaty dają nam wskazówki do wielu działań w zabytkach, 
wśród których na czoło wysuwa się tematyka tego artykułu, tj. me-
tody dokumentowania niektórych działań konserwatorsko-restaurator-
skich bezpośrednio na zabytkach architektury. 

Dokumentowanie powyższe może odbywać się poprzez: 
A. Uczytelnienie interwencji restauratorskich dotyczących substan-

cji i formy. 
B. Uczytelnienie zmian funkcjonalnych. 
C. Sygnowanie prac konserwatorsko-restauratorskich. 
D. Odkrywki ekspozycyjne. 

Ad A. Uczytelnienie interwencji restauratorskich dotyczących substan-
cji i formy polega na rozpoznawalności dokonanego zabiegu przy 
jednoczesnym zintegrowaniu go z danym zabytkiem. Dzięki takie-
mu postępowaniu zostaje zaakcentowana autentyczna substancja. 

––––––––– 
2 Karta Rzymska. Włoska Karta Konserwacji Zabytków Rady Najwyższej Starożytności 

i Sztuk Pięknych w Rzymie (w:) Vademecum…, s. 17. 
3 Karta Wenecka, op. cit., s. 20-21. 
4 Tamże. 
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Należy podkreślić, iż w zabytkach żywych to zintegrowanie winno 
być bardziej doskonałe. W zabytkach martwych, a więc w ruinach, 
części dodane mogą bardziej się wyróżniać. Ma to większe zna-
czenie dla podkreślenia autentycznej substancji, co możemy za-
obserwować na ryc. 7, 9C, 10A.    

W ramach uczytelnień interwencji będziemy rozróżniali:  
1. Uzupełnienia brakującej lub wymianę zniszczonej substancji 

przez uczytelnienia uzupełnień w formie zmiany faktury (ryc. 7) 
bądź poprzez wprowadzenie granicy (ryc. 8) lub poprzez zmianę 
wątku (ryc. 9), a nawet zmianę materiału (ryc. 10). 

2. Odtworzenie elementu lub detalu arch. na podstawie tzw. świad-
ka. „Świadkiem” w pracach restauratorskich nazywamy niekom-
pletny, oryginalny element, który posłużył do jego uzupełnienia, 
czyli odtworzenia5. Fragment ten świadczy (stąd świadek) o tym, 
iż istniała podstawa do pełnego odtworzenia elementu i że za-
bieg ten został przeprowadzony właściwie w oparciu o (chociaż 
częściową) oryginalną substancję, a nie poprzez domysł. „Świa-
dek” nawet w formie zdestruowanej powinien być zachowany  
i eksponowany, gdyż stanowił podstawę konkretnych działań. 
Przy błędnych decyzjach konserwatorskich możemy mieć do czy-
nienia ze „świadkiem” negatywnym.  
Odtworzenie na podstawie „świadka” elementu konstrukcyjnego 
przedstawia ryc. 11, a detali architektonicznych ryc. 12. Na-
tomiast ryc. 13 pokazuje detale odtworzone także na podstawie 
„świadka”, ale jeden z nich wykonano w formie pełnej, a drugi 
uproszczonej. Niestety zdarzają się realizacje, i to bardzo często, 
o zrekonstruowanych formach bez pozostawienia „świadków” 
(ryc. 14) albo przykłady z negatywnym „świadkiem”, który może 
świadczyć tylko o błędnych decyzjach konserwatorskich (ryc. 15).  

3. Wznowienie elementów. Może dotyczyć powtórzenia detalu  
o znanej formie, który dla odróżnienia od oryginału uproszczono 
(ryc. 16). W przypadku nieznanej formy dla koniecznego odtwo-
rzenia elementu można mówić tylko o rozwiązaniu współczes-
nym (ryc. 17).   

4. Dodanie elementów nowych. Najczęściej nowa funkcja w zabyt-
ku zmusza do dodania elementów w formach współczesnych, 
jednak harmonizujących. Przykłady: kruchta dostawiona do koś-

––––––––– 
5 Odtworzenie elementu na podstawie zachowanego fragmentu niektórzy nazywają 

częściową rekonstrukcją. Termin rekonstrukcja proponowałbym używać jedynie wtedy, 
gdy nie zachowały się materialne elementy (substancja), a „odbudowa” nastąpiła jedy-
nie na podstawie materiałów źródłowych.   



Z ZAGADNIEŃ KONSERWACJI I OCHRONY ZABYTKÓW 

 

170 

ciółka neogotyckiego (ryc. 18), krata w ruinach cerkwi (ryc. 19), 
schody w ruinach zamku (ryc. 20). Niestety zdarzają się przy-
padki, gdy element dodany powtarza istniejącą formę, co pro-
wadzi do zakłamania. Przykłady występujące dość często przy 
schodach (ryc. 21B i C).   

Ad B. Uczytelnienie zmian funkcjonalnych — bardzo często projekto-
wanie nowych funkcji zaciera lub zupełnie zniekształca dawne roz-
wiązania przestrzenne. Warto pomyśleć, jak można zasygnalizować 
te konieczne zmiany. Ryc. 22 przedstawia uczytelnienie łączenia 
kilku pomieszczeń mniejszych w jedno większe, a ryc. 23 odwrot-
nie, uczytelnienie podziału większych pomieszczeń na mniejsze przy 
utrzymaniu widoczności całych stropów. 

Ad C. Sygnowanie prac konserwatorsko-restauratorskich6 — ryc. 24 
prezentuje zastosowanie dat przeprowadzanych restauracji na uzu-
pełnianych elementach. Ryc. 25 pokazuje nam daty na budynku, 
które przypominają czas budowy i dwie kolejne renowacje. Bardzo 
często sygnowane są datami wieńczące chorągiewki lub inny ro-
dzaj zwieńczenia (ryc. 26).  

Dość często miejscem umieszczania aktu zakończenia prac, a po-
tem ew. kolejnych restauracji (bądź napraw) są metalowe kule pod 
krzyżem bądź chorągiewką. Najdoskonalszym sygnowaniem jest za-
stosowanie po pracach odpowiedniej tablicy z informacjami o da-
tach i autorach realizacji (ryc. 27). Do stosowania takich tablic 
namawia także A. Barbacii7. 

Ad D.  Głównym zadaniem odkrywek ekspozycyjnych jest zwrócenie 
uwagi, iż zabytek jest nawarstwiony, i że jego historia zaczyna się 
dużo wcześniej niż to można odczytać z jego obecnej formy. O po-
stanowieniu dotyczącym wykonania odkrywek może zadecydować 
jedynie analiza wartościująca obecną formę zabytku jak i zacho-
wane wcześniejsze relikty.  

Odkrywki ekspozycyjne muszą spełniać następujące warunki: 
− odkrywki nie mogą niszczyć kompozycji wnętrz i elewacji 

(ryc. 28), 
− odkrywki muszą być oryginalne, a nie rekonstruowane (ryc. 29), 
− odkrywki nie mogą mylić, eksponując elementy przypadkowe 

lub takie, które pierwotnie nie były przewidziane do poka-
zania (ryc. 30), 

––––––––– 
6 Najwięcej na temat sygnowania robót wypowiada się A. Barbacii włączając do nich 

także inne metody uczytelnienia, por. A. Barbacii, Konserwacja Zabytków we Włoszech, 
ODZ Warszawa 1966, s. 332-335. 

7 Tamże. 
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− odkrywki powinny być dobrze wkomponowane oraz pokazy-
wać detal, mogą też wyjaśniać część historii zabytku (ryc. 31). 

Projektując odkrywki mamy prawo wyboru ich lokalizacji oraz 
ilości (ryc. 32).  

Gdy nie można dostosować się do wymienionych zaleceń, z od-
krywek należy zrezygnować robiąc odpowiednią adnotację w do-
kumentacji powykonawczej.  

Ryc. 33 przedstawia odkrywkę wyjątkową, bo ukrytą. Przed błę-
dnymi i niepotrzebnymi odkrywkami niszczącymi wartości estety-
czne prowadząc często do „preparatów archeologicznych” — prze-
strzega E. Małachowicz8. 

 
Obserwując wiele realizacji konserwatorskich w kraju, dotyczących 

zabytków architektury, najczęściej spotykamy odkrywki ekspozycyjne. 
Niestety bywają one dość przypadkowe i niewiele wnoszą do historii 
zabytku, natomiast najczęściej niszczą kompozycje jego fasady lub 
wnętrza. 

Bardzo rzadko natomiast mamy do czynienia z próbami uczytel-
niania zabiegów konserwatorskich, jak i dodanych elementów, które 
najczęściej podrabiane są pod zabytkowe, lub tak zaprojektowane, że 
deprecjonują kompozycję danego dzieła architektury. Prowadzi to z re-
guły do zakłamania i niszczenia historii oraz formy danego zabytku. 
 
 
 
Autorzy zdjęć:  
H. Bystroń-Kwiatkowska 21C, 23 
J. Bogacz 28A 
B. Kunicka 27 
M. Gogolin 3, 4, 25, 26 
D. Plackowski 15B 
E. Roznerska-Świerczewska 5, 6 
A. Skowroński 13B 
J. Tajchman 7–13, 14C, 15A, 16–20, 22, 24, 28BC, 29, 30, 31C, 33  
Ze zbioru ZKMiRzP UMK fot. 1 (kat. 1193), fot. 2 (kat. 1076)  
 
Przygotowanie graficzne materiału ilustracyjnego:  
dr Marek Gogolin 

––––––––– 
8 E. Małachowicz, Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobra-

zie, Wrocław 1994, s. 99.  
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Ryc. 1. Sygnowanie prac renowacyjnych, dokonane w 1772 r. na odwrociu obrazu  

św. Anny Samotrzeć (Reszel, kościół św. św. Piotra i Pawła) 
 
 

 

 
Ryc. 2. Sygnowanie prac restauratorskich dokonane w 1893 r. na odwrociu rzeźby  

z jednoczesnym zastosowaniem naklejki firmowej 
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Ryc. 3. Sygnowanie prac restauratorskich poprzez oznakowanie uzupełnionych w centrum 

szkieł witrażowych: „PKZ-1958”. Toruń, zbiory Muzeum Okręgowego w Ratuszu 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 4. Sygnowanie prac restauratorskich poprzez oznakowanie uzupełnionych w bordiu-

rze szkieł witrażowych: „PKZ-1957”. Toruń, zbiory Muzeum Okręgowego w Ratuszu 
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Ryc. 5. Uczytelnienie odtworzenia formy poprzez punktowanie kropką. Broniszewo, 

kościół św. Benona. Malarstwo ścienne z 1915 r. 
 

 
Ryc. 6. Uczytelnienie odtworzenia formy poprzez punktowanie kreską tzw. traegio. 

Rzym, kościół św. Cecylii. Malarstwo ścienne z XVI w. 
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Ryc. 7. Uczytelnienie uzupełnień poprzez zmianę faktury: 

A – Radzyń Chełmiński, zamek. Uzupełnienie zwieńczenia muru cegłą maszynową, 
która trudno się patynuje zapewniając tym samym czytelność;  

B – Rzym, Forum Romanum. Fragment muru uzupełniony cegłą o skutym licu (sposób 
dobry w ruinach);  

C i D – Rzym, Forum Romanum, elementy architektoniczne z ciosów kamiennych 
uzupełniane „ciosami” złożonymi z potłuczonych kamieni tego samego gatunku. 
Porównanie obu uzupełnień wykazuje istotną rolę, jaką odgrywa kolorystyka spoin 
dla osiągnięcia zintegrowania elementów nowych z istniejącymi 
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Ryc. 8. Uczytelnienie uzupełnień poprzez wprowadzenie granicy: 

A – Rzym, fragment muru klasztornego. Granicę stanowi wgłębna spoina;  
B – Warszawa, fragment muru obronnego. Granicę stanowi czarna spoina – bitumiczna; 
C – Ogrodzieniec, zamek, fragment muru kamiennego. Blaszana spoina zapewni  czy-

telność uzupełnień nawet po spatynowaniu się dodanego muru. Do tego typu 
uczytelnienia granicy nadaje się tylko blacha ołowiana i cynkowa, gdyż miedziana  
i żelazna po skorodowaniu zabarwia mury 
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Ryc. 9. Uczytelnienie uzupełnień (jak i rozbudowy) przez zmianę wątku: 

A, B – Paluzy, kościół gotycki sprzed 1409 r. wykonany w wątku polskim został prze-
dłużony w końcu XIX w. z powtórzeniem form średniowiecznych (istniejących). 
Czytelność dobudowanej części zapewniło zastosowanie wątku odmiennego – no-
wożytnego;  

C – Herkulanum, fragment muru kamiennego w wątku sieciowym (opus reticulatum) 
został uzupełniony takim samym kamieniem  w wątku nieregularnym, co zapewnia 
czytelność po spatynowaniu się części dodanej. Metoda tak dużego odróżnienia 
preferowana w ruinach 
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Ryc. 10. Uczytelnienie uzupełnień przez zmianę materiału: 

A – Rzym, Forum Trajana. Anastyloza trzech kolumn z uzupełnieniem brakujących 
elementów kamiennych materiałem ceglanym, w którym powtórzono formę 
(metoda zalecana tylko w ruinach ze względu na duże różnice materiałowe 
przyczyniające się do znacznego podkreślenia elementów oryginalnych); 

B – Nidzica, mur zamkowy – (zewnętrzny) z głazów granitowych z takimiż okrzeskami. 
Fragment muru uzupełnionego w tej samej technice ale z okrzeskami bazaltowymi, 
a więc w innym kolorze 
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Ryc. 11. Odtworzenie elementu konstrukcyjnego na podstawie tzw. świadka: 
A – Rzym, Panteon, którego mury zewnętrzne (poza portykiem) posiadają łęki konstruk-

cyjne pokazane pod B i C;  
B – łuk odtworzony bez zachowania tzw. świadka; 
C – łuk odtworzony przy pozostawieniu „świadka” (prawa strona), upewnia nas, że ta 

częściowa rekonstrukcja została przeprowadzona poprawnie i miała do niej pod-
stawę  
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Ryc. 12. Odtworzenie detali architektonicznych na podstawie „świadków”: 

A – Herkulanum, drewniane drzwi ażurowe. Prawa strona przedstawia oryginalne skrzy-
dło zwęglone, które stało się „świadkiem” dla odtworzenia skrzydła lewego;  

B – Fragment muru kamiennego w ruinach. Po prawej stronie odtworzony gzyms na 
podstawie „świadka” zachowanego z lewej strony; 

C – Boniowanie sgrafittowe na narożniku. Dołem „świadek” oryginalny, na podstawie 
którego odtwarzano górną część boniowania 
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Ryc. 13. Odtworzenie detali architektonicznych w dwóch wersjach – pełnej i 

uproszczonej na podstawie „świadków”: 

A – Ankona, fasada kościoła romańskiego, który posiada w nawie okna pokazane pod B 
i C;  

B – Okno z obramieniem z palmet, które zostały odtworzone w pełnej formie na 
podstawie „świadków”;  

C – Okno podobne, w którym palmety zostały odtworzone w uproszczonej formie, przy 
pozostawieniu także „świadków” 
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Ryc. 14. Przykłady realizacji konserwatorskich, w których nie pozostawiono „świadków”. 
Możemy tylko zaufać konserwatorom, że prace odtworzeniowe zostały przeprowadzone 

poprawnie: 

A, B – Toruń, kamienica przy ul. Kopernika 15;  
A – elewacja przed pracami; 
B – elewacja po pracach. W ościeżach dolnych okien były przewidziane do pozo-

stawienia destrukty profilowań (we fragmencie) jako „świadek”. Murarz jednak nie 
mógł sobie wyobrazić, że może pozostawić zniszczone elementy i wykonał „so-
lidnie” swoją pracę. Gdy ponownie zjawił się nadzór autorski, było już za późno;  

C – Bratysława. Dom gotycki po pracach, w którym brakło także „świadków”. Jedynie 
krata w bramie nie budzi wątpliwości, kiedy powstała 
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Ryc. 15. Dowody błędnych decyzji w postaci „świadków” negatywnych: 

A – Toruń, katedra św. św. Janów – prezbiterium z ok. 1300 r. Z tego okresu pozostało 
jedno okno nad portalem. Pozostałe okna w tej ścianie zostały powiększone w k. XV  
w. z zastosowaniem obramień z żabkami i z centralnymi zwieńczeniami. W czasie 
prac restauratorskich powrócono do formy okien z ok. 1300 r. Na szczęście dla 
historii zabytku pozostawiono fragment zwieńczenia z XV w. Przy takich dzia-
łaniach powstaje zawsze pytanie, czy większą wartość posiada element oryginalny 
chociaż późniejszy czy rekonstrukcja wcześniejszego, którego szczegółowa forma, 
szczególnie maswerku, nie jest znana. XV wieczne zwieńczenie nad oknem można 
uznać za negatywnego „świadka” błędnych decyzji; 

B – Chojnice, kościół parafialny pw. Ścięcia św. Jana z XIV w. Portal południowy po 
pracach konserwatorsko-restauratorskich. Portal ten został zamurowany w XIX w., 
a ostatnio zamurowanie to usunięto i ponownie uzupełniono murem w wątku go-
tyckim dobrze dostosowanym do otoczenia. Teraz dzięki negatywnemu „świadkowi” 
każdy może być „pewny”, że portal ten nigdy nie funkcjonował bo był zamurowany 
od samego początku. Jest to jeden z wielu przykładów decyzji, które wprowadzają 
nas w błąd. Gdy zdecydowano się na ponowne zamurowanie portalu należało 
wykonać to czytelnie; albo we współczesnej cegle i takim wątku albo zamurowanie 
zatynkować (byle nie na biało)  
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Ryc. 16. Uczytelnienie wznowienia znanego elementu przez uproszczenie jego formy. 

Rzym, Forum Romanum – kolumnada obok Kapitolu: 

A – Widok ogólny – część kolumn została wznowiona, lecz ich spatynowanie utrudnia 
rozpoznanie – szczególnie z oddali;  

B – Kolumna prawa wznowiona (na podstawie zachowanych obok). Jej uproszczona 
forma odróżnia ją od kolumn oryginalnych 

 

 
Ryc. 17. Uczytelnienie wznowienia elementu o nieznanej formie poprzez zaprojektowa-

nie rozwiązania współczesnego: 

A – Bratysława – ratusz gotycki został „wydobyty” spod późniejszych przebudów, nie-
stety bez zachowanego portalu;  

B – Wznowiony portal o formie współczesnej 
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Ryc. 18. Dodanie elementu (współczesnej kruchty) do kościoła. Sulęcin, neogotycki 

kościół pw. św. Henryka 

A – Fasada przed wykonaniem kruchty;   
B – Fasada ze współczesną kruchtą (dodaną);  
C – Szczegół kruchty ukazujący połączenie z kościołem  

 

 
Ryc. 19. Dodanie elementu (kraty) do ruin Bułgaria, Nesebyr – ruiny cerkwi: 

A – Widok ogólny z dodaną kratą;   
B – Szczegół kraty 
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Ryc. 20. Dodanie elementów współczesnych (schodów kręconych) w ruinach. Ogrodzie-

niec – ruiny zamku: 

A – Kręcone schody wspornikowe przez 2 kondygnacje;    
B – Kręcone schody wspornikowe przez 1 kondygnację. W obu przypadkach ta sama 

forma, lecz korzystniej (i mniej ingerująco  w ruiny) wyglądają schody niższe 
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Ryc. 21. Brak uczytelnienia elementów dodanych współcześnie prowadzi do zakłamania: 
A – Toruń, pałac Fengena z 1742 r., w którym piętra magazynowe przeznaczono na 

mieszkanie w 1833 r.  W pierwszym etapie schody prowadziły tylko do I piętra i 
miały barierę brusową. W drugim etapie schody przedłużono w górę stosując inną 
balustradę bo szczeblinową. Jest to przykład, z którego warto korzystać przy 
współczesnych adaptacjach;   

B – Schody, które przedłużono stosując tę samą barierę;  
C – Schody, które nie posiadały bariery od strony ściany, a otrzymały takie same blaski 

jak bariera zewnętrzna. Oba rozwiązania to przykłady zakłamania, a więc błędne, 
niestety niezbyt odosobnione 
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Ryc. 22. Uczytelnienia połączeń kilku pomieszczeń w jedno duże wnętrze. A, B – Nidzica, 

zamek, rzut I piętra:   

A – Rzut całej kondygnacji;  
B - Rzut skrzydła wschodniego z połączonymi trzema pomieszczeniami w jedno. Uczy-

telnione przez pozostawienie fragmentów ścian;  
C – Chełmno, Poczta – sala operacyjna utworzona z 2 pomieszczeń. Uczytelnienie miej-

sca po zlikwidowanej ścianie w formie podciągu i słupa oraz ciemnych płytek  
w posadzce   
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Ryc. 23. Uczytelnienie podziału dużych pomieszczeń przy zachowaniu pełnej formy 

polichromowanych stropów 

A, B – Toruń, Szeroka 14, Bank PKO I p. sala maklerów. Podział na boksy nastąpił  
w formie niskich działowych ścianek z żaluzjami, dzięki czemu XVIII-wieczny strop  
oglądamy w całości;   

C – Toruń, Rynek St. 17. Dom Adwokatów. Parter w tylnym trakcie, gdzie wydzielono 
korytarz (po lewej) niską ścianą górą przeszkloną. Zapewnia to oglądanie poli-
chromowanych belek z XIV w. w całości 
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Ryc. 24. Sygnowanie prac restauratorskich dodatkowo datami: 

A – Serbia, Patriarchalna Peč – cerkiew. Tabliczka z datą i napisem „restaurowano” 
umieszczona na odbudowanej części oddzielonej grubą spoiną od oryginału;   

B – Mur gotycki. Cegła z datą 1993 w partii nowych uzupełniających cegieł o odmiennej 
fakturze (maszynowej)   

 

 
Ryc. 25. Sygnowanie datami powstania budynku i prac restauratorskich: 

A – Toruń, Arsenał przy ul. Dominikańskiej – rozmieszczenie dat;   
B – Kolejne daty: powstanie bud. 1825, pierwsza renowacja 1933, druga renowacja 

2000, MP – inicjały właściciela  
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Ryc. 26. Sygnowanie prac restauratorskich datą na zwieńczeniu: 

A – Toruń, zespół klasztoru NMP – zwieńczenie bramy w murze ogrodzenia;    
B – jw. Złocone zwieńczenie krzyża z nową datą REN. 1996 AD 
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Ryc. 27. Sygnowanie prac konserwatorsko-restauratorskich w formie tablicy. Toruń, 

kamienica przy ul. Łaziennej 22 

A – Fragment elewacji parteru z portalem i oknem, w którym umieszczono nazwiska 
autorek prac;   

B – Szczegół tabliczki z nazwiskami autorek prac (mało czytelne);  
C – Propozycja treści tablicy; jaka winna znaleźć się na elewacji zamiast tabliczki  

w oknie  
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Ryc. 28. Odkrywki ekspozycyjne nie mogą niszczyć kompozycji wnętrz ani elewacji 
(przekształcając je w nieestetyczne i ahistoryczne preparaty). W takich przypadkach 
lepiej z nich zrezygnować robiąc jednocześnie odpowiednią adnotację w dokumentacji  
                                                          powykonawczej                                                           

A – Gniezno, kościół pw św. Michała Archanioła. Bardzo duże partie odsłoniętych mu-
rów gotyckich we wnętrzu nowożytnym z barokowym wyposażeniem doprowadziły 
do kompozycyjnego dziwolągu. Takie działania świadczą o braku znajomości zasad 
konserwatorskich i wyczucia estetycznego. Niestety nie są odosobnione;   

B – Płock. Gmach liceum im. Marszałka Małachowskiego (dawny kościół kolegiacki 
przebudowany według proj. A. Corazziego w 1843 r) Przykład popsucia „szarpaną” 
odkrywką pilastrowej elewacji jest wyjątkowo przykry. To, że gmach był kiedyś 
kościołem przekonuje nas gotycka wieża (z prawej) i elementy średniowieczne we 
wnętrzu. W tym przypadku odkrywki są zbędne; 

C – Kraków, Klasztor franciszkanów – dziedziniec. Nieestetyczna odkrywka pokazująca 
poza dolnymi partiami murów wyeksponowane przypadkowe kamienie, jest wyjąt-
kowym preparatem „archeologicznym”   
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Ryc. 29. Odkrywki ekspozycyjne powinny być oryginalne, a nie rekonstruowane: 

A – Toruń, Rynek Nowomiejski – kamienica gotycko-klasycystyczna z ceglaną odkrywką 
na elewacji, która okazała się pseudorekonstrukcją, gdyż posiada odmienne 
profilowania od resztek istniejących pod tynkiem. Odkrywka taka wprowadza w 
błąd, gdyż jej profile nie mogą być wykorzystane do analizy historycznej, a ponadto 
jest zbędna ponieważ forma elewacji sama zdradza jej gotyckie pochodzenie; 

B – Toruń, dawne Kolegium Jezuickie. Odkrywka lewa dobrze się komponuje. Prawa 
posiada oryginalny tylko fragment łuku, a reszta jest rekonstrukcją. Nie powinna 
być eksponowana   
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Ryc. 30. Odkrywki ekspozycyjne nie mogą mylić pokazując elementy przypadkowe (i wtór-

ne) lub takie, które nie były przewidziane do pokazania: 

A – Kraków, kamienica przy ul. Floriańskiej. Na filarach międzyokiennych pięter wy-
eksponowano wtórnie użyte kamienie, które nic nie tłumaczą, a jedynie psują kla-
sycyzującą fasadę;    

B – Tarnów, ratusz gotycko-renesansowy z odkrywką prostokątną w prawej części ele-
wacji, która sugeruje, że istniał tutaj otwór okienny. W rzeczywistości znajduje się 
tutaj tylko konstrukcyjny łuk odcinkowy. Brak pionowych śladów węgarów za-
przecza istnieniu otworu. Odkrywka nie tylko myli, ale jest zbędna, gdyż o gotyckiej 
części ratusza świadczy dolna część wieży   
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Ryc. 31. Odkrywki ekspozycyjne powinny umiejętnie wkomponowywać się w elewację. 
Dobrze gdy mogą także pokazywać kompletny detal lub wyjawiać część historii zabytku: 

A, B – Toruń, kamienica przy ul. Szczytnej 21;   
B – Odkrywki w formie całych blend ostrołucznych dobrze wkomponowują się w fasadę 

nie naruszając jej istoty kompozycyjnej;   
C – Warszawa, kamienica w Rynku Starego Miasta. Odkrywka eksponuje dwa kolejne 

portale gotyckie, z których wynika, że  w I etapie kamienica posiadała wyższą sień 
z wysokim portalem. Potem sień ta została obniżona i dla niej wbudowano niższy 
portal. Wyjątkowo w Warszawie, ze względu na totalne zniszczenia, odkrywki nabie-
rają specjalnego znaczenia i tutaj prędzej mogą odbiegać od proponowanych zasad 

 

 
Ryc. 32. Projektując odkrywki mamy prawo wyboru ich miejsca i wielkości, tak aby nie 
naruszać kompozycji elewacji, albo z odkrywek zrezygnować. Toruń, Kamienica przy ul. 
Chełmińskiej 28 (część północna): 
A – Teoretyczna rekonstrukcja elewacji gotyckiej znajdującej się pod fasada barokową 

(Partie skośnie zakreskowane to sprawdzone wątki gotyckie);   
B – projekt małych odkrywek (w parterze i szczycie) fasady barokowej, nie psujących 

jej kompozycji;  
C – Barokowa fasada po pracach konserwatorsko-restauratorskich z widocznymi odkrywkami  
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Ryc. 33. Odkrywka wyjątkowa, bo „ukryta” czyli niewidoczna w fasadzie. Toruń, ul. Że-

glarska 8. Dawny pałac Dąmbskich 
A wyżej – Fasada przed pracami (zniekształcona w k. XIX w.;   
B wyżej – Rysunek Steineta z poł. XVIII w. przedstawiający fasadę z 1693 r., który stał 

się podstawą częściowej rekonstrukcji elewacji;  
A niżej – Odkrywka wykonana w celu odnalezienia otworu po portalu barokowym, ujaw-

niła resztki portalu gotyckiego, które postanowiono eksponować bez naruszania fasady;  
B niżej – Parter ze zrekonstruowanym portalem; 
C – Przekrój poziomy portalu ukazujący gotyckie profilowanie glifów za kamieniarką zre-

konstruowanego portalu  

C 
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Generalni Konserwatorzy Zabytków  
w latach 1945–20081 

 
 

Jan Zachwatowicz  1945–1957 
 
Kazimierz Malinowski  (1954) 1957–1962 
 
Mieczysław Ptaśnik  1962–1972 
 
Bohdan Rymaszewski  1972–1973 
 
Alfred Majewski  1973–1974 
 
Bohdan Rymaszewski  1974–1977 
 
Wiktor Zin  1977–1981 
 
Bohdan Rymaszewski  1981–1983 
 
Andrzej Gruszecki  1983–1987 
 
Tadeusz Zielniewicz  1987–1995 
 
Andrzej Tomaszewski  1995–1999 
 
Aleksander Broda  1999 
 
Krzysztof Pawłowski  1999 
 
Aleksander Broda  1999–2001 
 
Aleksandra Jakubowska  2001–2003 
 
Ryszard Mikliński  2003–2005 
 
Tomasz Merta  od 2005 

––––––––– 
1 Noty biograficzne w opracowaniu Marka Konopki zawarto w Księdze Kongresu Kon-

serwatorów Polskich, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005, s. 191–199. 
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Tomasz Merta 
Generalny Konserwator Zabytków 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego 

 
 

Tomasz Merta (ur. 1965) — his-
toryk myśli politycznej, publicy-
sta, ekspert edukacyjny. 

Magister filologii polskiej (ab-
solwent Wydziału Polonistyki UW), 
absolwent podyplomowej Szko-
ły Nauk Społecznych przy IFiS 
PAN oraz studium doktoranc-
kiego na Wydziale Stosowa-
nych Nauk Społecznych UW. 

W latach 2000–2001 doradca 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a w okresie 2001–
2002 dyrektor Instytutu Dzie-
dzictwa Narodowego. Współau-
tor programu Prawa i Sprawie-
dliwości w zakresie kultury. Kon-
sultant merytoryczny w Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, współ-

autor licznych programów nauczania i podręczników do wiedzy o spo-
łeczeństwie, historii i przedsiębiorczości (m. in. Z demokracją na ty, 
Przewodnik młodego obywatela, KOSS, Z ekonomią na ty, A to histo-
ria!). Współautor metodycznych poradników dla nauczycieli (m.in. Jak 
oceniać uczniów?, W stronę konstytucjonalizmu, Edukacja prawna i oby-
watelska, Comparative Lesson for Democracy). 

W latach 1996–1998 asystent w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor i współredaktor 
książek publicystycznych Pamięć i odpowiedzialność (2005) oraz  
W obronie zdrowego rozsądku (2000). W latach 1996–1999 członek 
zespołu redakcyjnego „Res Publiki Nowej”, a w okresie 1996–2000 pol-
ski korespondent „East European Constitutional Review”. W latach 
2000–2002 redaktor naczelny „Kwartalnika Konserwatywnego”. Publi-
kował także m.in. w „Znaku”, „Życiu”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wy-
borczej”, „Przeglądzie Politycznym”, „Więzi”, „Newsweeku” i „Ozonie”. 
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Departament Ochrony Zabytków 
Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego 
 
 

Dariusz Jankowski — dyrektor Departamentu 
 
W roku 1980 ukończył Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, uzyskując stopień zawodowy magistra historii sztuki. W roku 
1990 ukończył studia podyplomowe „muzealnictwo i ochrona zabyt-
ków techniki” w Zakładzie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Po-
litechniki Wrocławskiej. 

W latach 1982–1983 pracował w Muzeum Narodowym w Warsza-
wie, w oddziale Muzeum im. Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni. 

Następnie pracował kolejno w: 
Ośrodku Dokumentacji Zabytków w Warszawie (1984-1985) 
Stołecznej Pracowni Dokumentacji Dóbr Kultury (1986-1990) 
Państwowej Służbie Ochrony Zabytków, Oddział Wojewódzki w War-
szawie (1991–1996). 
W roku 1996 podjął pracę w Biurze Ochrony Zabytków Państwowej 

Służby Ochrony Zabytków na stanowisku starszego specjalisty, a następ-
nie głównego specjalisty. Po likwidacji w 1999 r. w Urzędzie Generalne-
go Konserwatora Zabytków na stanowisku głównego specjalisty. Po lik-
widacji Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków został zatrudniony 
w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego początkowo na stanowisku naczelnika wydziału, a następ-
nie p.o. zastępcy Dyrektora (2004–2006). W październiku 2006 został 
powołany stanowisko na Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków.  

Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Jest współautorem publikacji: „Zabytki. Ochro-
na i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy”, „Praktycznego 
przewodnika do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.  
 
Naczelnicy wydziałów w Departamencie Ochrony Zabytków 

 
mgr Ewa Bortkiewicz — naczelnik Wydziału Orzecznictwa Adminis-

tracyjnego i Konserwatorskiego (do września 2008 Wydział Orzecz-
nictwa Administracyjnego) 

mgr Jacek Dąbrowski — naczelnik Wydziału Planowania i Rozliczania 
Dotacji 

mgr Zbigniew Maj — naczelnik Wydziału do Spraw Konserwatorskich) 
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Pracownicy Departamentu Ochrony Zabytków  
stan na dzień 31 października 2008 roku  

 
Dyrektor DOZ 

Dariusz Jankowski 
Sekretariat 

Anna Olszowy 
Wydział Planowania i Rzozliczania Dotacji 

Jacek Dąbrowski – naczelnik wydziału 
Małgorzata Chojnacka – starszy specjalista 
Bartosz Dudek – specjalista 
Joanna Narkiewicz-Siwek – starszy specjalista 
Michalina Romańska – starszy specjalista 
Piotr Waślicki – specjalista 

Wydział Orzecznictwa Administracyjnego i Konserwatorskiego 
Ewa Bortkiewicz – naczelnik wydziału 
Katarzyna Dutkowska – główny specjalista  
Beata Salaburska-Łukasiewicz – główny specjalista, urzędnik S.C. 
Bożena Kopaczewska-Winiarek – starszy specjalista 
Marta Lewicka – starszy specjalista 
Joanna Dudelewicz – starszy specjalista 
Konrad Sanecki – główny specjalista 
Przemysław Nowak – główny specjalista 
Urszula Szulc-Berłowska – starszy specjalista 

Wydział do Spraw Konserwatorskich 
Zbigniew Maj – naczelnik wydziału  
Małgorzata Fokt-Willmann – główny specjalista 
Marzanna Krupa – inspektor 
Tadeusz Milewski – główny specjalista  

 

 
 

Pracownicy Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN, Warszawa–Ksawerów, 16 maja 2008. 
W dolnym rzędzie od lewej: Tomasz Łopacki, Zbigniew Maj, Małgorzata Chojnacka, Iwona, Ewa 
Bortkiewicz, Marzanna Krupa, Katarzyna Dutkowska, Marta Lewicka; 
w górnym rzędzie od lewej: Józef Mariański, Alicja Kuberka, Hanna Jasińska-Kopeć, Dariusz Jankowski, 
Małgorzata Fokt-Willmann, Piotr Waślicki, Katarzyna Moneta, Jacek Dąbrowski, Bożena Kopaczewska- 
-Winiarek, Bartosz Dudek, Joanna Dudelewicz, Beata Salaburska-Łukasiewicz, Konrad Sanecki 
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Krajowy Ośrodek Badań  
i Dokumentacji Zabytków 

 
 

Marcin Gawlicki — dyrektor KOBiDZ 
 
Marcin Gawlicki — dr inż. arch., 
ukończył studia na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Gdań-
skiej według indywidualnego, 
ukierunkowanego na konser-
wację zabytków, programu stu-
diów. Od 1976 roku związany  
z Katedrą Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków tej 
uczelni, ostatnio na stanowisku 
adiunkta. Był jednym z najbliż-
szych współpracowników Profe-
sora Jerzego Stankiewicza. Ab-
solwent podyplomowego stu-
dium badań zabytków architek-
tury na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Ba-
dacz historii architektury, w obszarze zainteresowań znajduje się za-
bytkowa architektura Gdańska oraz zespoły dworsko-parkowe północ-
nej Polski. Za rozprawę doktorską dotyczącą podmiejskich barokowych 
rezydencji mieszczan gdańskich przy Polankach w Oliwie wyróżniony 
nagrodą Ministra Kultury. Autor szeregu zrealizowanych projektów 
konserwatorskich, kilkudziesięciu opracowań studialnych, prac badaw-
czych oraz publikacji krajowych i zagranicznych związanych z ochro-
ną zabytków. W latach 1991–2003 był wojewódzkim konserwatorem 
zabytków w Gdańsku, nadzorując, na obszarze historycznego miasta, 
realizację wielu złożonych przedsięwzięć konserwatorskich w tym  
w Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, Domu Uphagena, Złotej 
Bramie i Zielonej Bramie, a także kościołach św. Jana, św. św. Piotra 
i Pawła, Kaplicy Królewskiej oraz zespołów klasztornych w Oliwie  
i Pelplinie. Od 2007 roku dyrektor Krajowego Ośrodka Badań i Do-
kumentacji Zabytków. Członek stowarzyszeń zawodowych SARP, SKZ 
oraz PKN ICOMOS. 
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Pracownicy Krajowego Ośrodka Badań  
i Dokumentacji Zabytków 

 
Dyrekcja KOBiDZ 
dr Marcin Gawlicki – Dyrektor KOBiDZ  

Mariusz Czuba – Zastępca Dyrektora  

Paulina Florjanowicz – Zastępca Dyrektora  

Jacek Rulewicz – Zastępca Dyrektora  

Beata Szczepanek – Główna Księgowa  

dr Anetta Kępczyńska-Walczak – Pełnomocnik Dyrektora KOBiDZ ds. wdrażania 
Ogólnopolskiej Bazy Danych o Zabytkach  

dr Zbigniew Myczkowski – Pełnomocnik Dyrektora KOBiDZ ds. programów 
ochrony krajobrazu kulturowego  
 

           
 

          Mariusz Czuba                    Paulina Florjanowicz                    Jacek Rulewicz 
 

Dział Strategii Ochrony Zabytków 
Pracownia Kształtowania Polityki Konserwatorskiej  

Katarzyna Balik   
Barbara Furmanik  
Anna Hanaka   
Elżbieta Jagielska   
Lidia Klupsz   
Magdalena Lisowska  
Jadwiga Malawska  
Renata Stachańczyk   
Dorota Sikora  
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Anna Śniegucka-Pawłowska    
Iwona Wildner-Nurek   
 
Zespół Ekspertów 

Dominik Mączyński – Kierownik Zespołu  
Irminia Całka   
Anna Radźwicka-Milczewska   
Tomasz Śleboda   
dr Maciej Świątkowski   
Maciej Warchoł   
 
Zespół ds. Światowego Dziedzictwa 

Katarzyna Piotrowska-Nosek – Kierownik Zespołu  
Anna Marconi-Betka  
Katarzyna Sadowska-Mazur  
 
Zespół ds. Inwentaryzacji Zabytków 

Karol Czajkowski – Kierownik Zespołu  
Hubert Gałka  
Bolesław Kobielski  
 
Pracownia Archeologii Ratowniczej  

Michał Grabowski – Kierownik Pracowni   
Małgorzata Brzozowska 
Michał Bugaj 
Dorota Csaky  
Agnieszka Niemirka   
Agnieszka Oniszczuk-Rakowska  
Marcin Sabaciński   
Agnieszka Skwara  
Jakub Wrzosek  
Hanna Zaborowska  
 
Pracownia Rejestru i Ewidencji Zabytków  

Jerzy Szałygin – Kierownik Pracowni  
Ewa Bugalska  
Katarzyna Gołembnik  
Agata Kłoczko  
Marcin Kmicik  
Anna Kucińska-Isaac  
Ligia Kwiatkowska  
Anna Lorek  
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Małgorzata Maksymiuk  
Magdalena Pielas  
Piotr Porowski  
Magdalena Róziewicz  
Maria Sołtysiak  
Juliusz Wendlandt  
 
Zespół ds. Archiwaliów  
dr Marta Michałowska – Kierownik Zespołu  
Paweł Kobek  
Przemysław Mazur  
Sylwia Tomczyk  
dr Bożena Wierzbicka  

 
Dział Edukacji i Promocji 
 
Zespół ds. Promocji Dziedzictwa 
Beata Bauer – Kierownik Zespołu  
Piotr Berezowski 
Weronika Borgosz  
Joanna Czaj-Waluś  
Małgorzata Piszkiewicz  
Maciej Rymkiewicz  
Tadeusz Sadowski  
Magda Stec  
 
Zespół ds. Edukacji  
Bartosz Skaldawski – Kierownik Zespołu   
Laura Bakalarska-Manturzewska  
Aleksandra Chabiera  
Adam Lisiecki  
Monika Tobiasz  
 
Zespół Biblioteki    
Elżbieta Chmielewska – Kierownik Zespołu   
Anna Beck  
Anna Groth-Kubicka  
Beata Wojda  

 
Dział Organizacyjny 
 
Zespół ds. Pracowniczych  
Elżbieta Pawlak – Kierownik Zespołu   
Maria Banaszkiewicz  
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Zespół ds. Administracyjnych  
Krystyna Gogołek – Kierownik Zespołu   
Magdalena Bednarska  
Iwona Borucka    
Mieczysław Cichocki   
Marek Dmochowski   
Bożena Kardaś  
Jolanta Koncka  
Danuta Kossak   
Marta Oręziak  
Małgorzata Siporska  
Wojciech Solarski  
Jerzy Szydłowski  
Iwona Tomczyk  
Anna Zawadzka  
 
Zespół ds. Obsługi Informatycznej  
Jacek Nowicki  
Tomasz Sabak   
Tomasz Zawicki  
 
Zespół ds. Obsługi Prawnej  
Dorota Gabler  
 
Samodzielne Stanowisko ds. BHP  
Grzegorz Matejek 
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Dział ds. Finansowych  
Sylwia Bibrowska  
Irena Gratkiewicz  
Anna Soboń  
Jadwiga Świątek  
Renata Więch  
 
Dział Regionalnych Ośrodków 
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji pracy Regionalnych Ośrodków  
Halina Łygan  
  

 
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  

w Białymstoku 
 
15-565 Białystok 
ul. Dojlidy Fabryczne 23 
tel.: 085 732 61 26 
fax: 085 748 22 21 
e-mail: robidz.bialystok@kobidz.pl 
 
Iwona Górska – Dyrektor  

Joanna Kotyńska-Stetkiewicz   
Aneta Kułak  
dr Grzegorz Ryżewski  
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Gdańsku 

 
80-822 Gdańsk 
ul. Św. Trójcy 5/7  
tel./fax: 058 301-75-22, 
058 301-77-12 
e-mal: robidz.gdansk@kobidz.pl 
 
Tomasz Błyskosz – Dyrektor  

Krystyna Babnis  
Gabriela Bielińska  
Marek Borowski  
Beata Dygulska  
Dorota Hryszkiewicz-Kahlau  
Teofila Lebiedź-Gruda  
Piotr Najmajer  
Joanna Wiensak  
Elżbieta Wilczak-Dąbrowska  
 
 

 
 

Pracownicy ROBiDZ w Gdańsku. Od lewej: Piotr Najmajer, Marek Borowski, Teofila 
Lebiedź-Gruda, Krystyna Babnis, Gabriela Bielińska, Tomasz Błyskosz, Elżbieta 
Wilczak-Dąbrowska 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Kielcach 

 
25-363 Kielce 
ul. Wesoła 47/49 
tel./fax: 041 344-52-93 
e-mail: robidz.kielce@kobidz.pl 
 
Roman Mirowski – Dyrektor  

Barbara Bujak  
Dariusz Kalina  
Marek Pak  
Edward Traczyński  
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Krakowie 

 
31-014 Kraków 
ul. Św. Tomasza 8/7 
tel./fax: 012 429-10-11 
e-mail: robidz.krakow@kobidz.pl 
 
Andrzej Siwek – Dyrektor  

Danuta Czaja  
Olga Dyba  
dr Stanisław Kołodziejski  
dr Andrzej Laskowski  
Mariusz Machynia  
Roman Marcinek  
Tadeusz Śledzikowski  
Krystyna Święcicka-Wójcik  

 

 
 

Pracownicy ROBiDZ w Krakowie. Od góry: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,  
dr Andrzej Laskowski, Tadeusz Śledzikowski, Danuta Czaja, Olga Dyba, dr Stanisław 
Kołodziejski, Roman Marcinek, Mariusz Machynia, Andrzej Siwek 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Lublinie 

 
20-113 Lublin 
ul. Archidiakońska 4 
tel.: 081 743-62-24 
fax: 081 743-70-88 
e-mail: robidz.lublin@kobidz.pl 
 
dr inż. Jan Niedźwiedź – Dyrektor  

dr Grażyna Michalska  
Małgorzata Osmulska-Paprota  
Anna Sikora-Terlecka  
Bożena Stanek-Lebioda  
Jacek Studziński  
dr Roman Zwierzchowski  
 
Pracownia Terenowa w Zamościu  

Ewa Prusicka-Kołcon  
 

 
 

Pracownicy ROBiDZ w Lublinie. Od lewej: Ewa Prusicka-Kołcon, dr Roman Zwierzchowski, 
Anna Sikora-Terlecka, Bożena Stanek-Lebioda, dr inż. Jan Niedźwiedź, dr Grażyna 
Michalska, Małgorzata Osmulska-Paprota, Jacek Studziński 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Łodzi  

 
90-361 Łódź 
ul. Piotrkowska 272b 
tel./fax: 042 682-62-44  
e-mail: robidz.lodz@kobidz.pl 
 
Paweł Filipowicz – Dyrektor  

dr Zbigniew Lechowicz  
Agnieszka Lorenc-Karczewska  
Anna Michalska  
Patrycja Podgarbi  
Joanna Welc-Jędrzejewska  
dr Włodzimierz Witkowski  
 

 
 

Pracownicy ROBiDZ w Łodzi. Od lewej: Patrycja Pogarbi, Jolanta Welc-Jędrzejewska, 
Paweł Filipowicz, dr Zbigniew Lechowicz, dr inż. arch. Włodzimierz Witkowski; u dołu 
od lewej: Agnieszka Lorenc-Karczewska , mgr Anna Michalska 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Olsztynie 

 
ul. 1-go Maja 3 
10-117 Olsztyn 
tel.: 089 521-26-89 
fax.: 089 521-26-88 
e-mail: robidz.olsztyn@kobidz.pl 
 
Iwona Liżewska – Dyrektor  

Wiktor Knercer 
Hanna Mackiewicz  
Joanna Piotrowska  
Adam Płoski  
Marta Szymaniuk  
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Opolu 

 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 17 
tel./fax: 077 453-65-30 
tel.: 077 423-01-74; 077 423-01-84  
e-mail: robidz.opole@kobidz.pl 
 
Maria Burian – Dyrektor  

dr Joanna Banik  
Krzysztof Czartoryski  
Ewa Kalbarczyk-Klak  
Agnieszka Sałyga-Rzońca  
Joanna Szot  
 

 
 
Pracownicy ROBiDZ w Opolu. Od lewej: Krzysztof Czartoryski, Ewa Kalbarczyk-Klak, 
Joanna Szot, Agnieszka Sałyga-Rzońca, Joanna Banik, Maria Burian 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Poznaniu 

 
61-725 Poznań 
ul. Mielżyńskiego 27/29 
tel./fax: 061 851-73-64 
e-mail: robidz.poznan@kobidz.pl 
 
Dorota Matyaszczyk – Dyrektor  

Radomiła Banach  
Anna Jabłońska  
Krzysztof Jodłowski  
Dorota Leśniewska  
Tomasz Łuczak  
Beata Marzęta  
Teresa Palacz  
 
Pracownia Terenowa w Trzebinach  

Marek Wróbel  
Barbara Iwanicka-Pinkosz  
Elżbieta Wyrwińska  
 

 
 
Pracownicy ROBiDZ w Poznaniu. Od lewej na dole stoją: Beata Marzęta, Teresa Palacz, 
Dorota Matyaszczyk, Radomiła Banach, Dorota Leśniewska; od lewej na górze: Anna 
Jabłońska, Tomasz Łuczak, Krzysztof Jodłowski  
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Rzeszowie 

 
35-045 Rzeszów 
ul. Hetmańska 15 
tel./fax: 017 853-29-43  
tel.: 017 853-67-76 
e-mail: robidz.rzeszow@kobidz.pl 
 
Anna Fortuna-Marek – Dyrektor  

Andrzej Gliwa  
Ryszard Kwolek  
Maria Platowska-Strzelczyk  
Bartosz Podubny  
Barbara Potera  
Adam Sapeta  
 

 
 
Pracownicy ROBiDZ w Rzeszowie. Od lewej: siedzą – Anna Fortuna-Marek, Maria 
Platowska-Strzelczyk, Barbara Potera; stoją – Ryszard Kwolek, Adam Sapeta, Andrzej 
Gliwa, Bartosz Podobny 
 



PAŃSTWOWA SŁUŻBA OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE — STAN OBECNY 

 

220 

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Szczecinie 

 
70-562 Szczecin 
Plac Orła Białego 1 
tel.: 091 433-61-67 
fax: 091 488-79-10 
e-mail: robidz.szczecin@kobidz.pl 
 
dr Beata Makowska – Dyrektor  

Tadeusz Prajzendanc  
Maciej Słomiński  
Anna Walkiewicz  
Radosław Walkiewicz  
Waldemar Witek  
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Toruniu 

 
87-100 Toruń 
ul. Rabiańska 21 
tel./fax: 056 663-55-88, 
056 663-57-94 
e-mail: torkob@kobidz.pl 
 
dr Zbigniew Jabłoński – Dyrektor  

Barbara Kaszyc  
Robert Kola  
Leszek Kotlewski  
Krzysztof Milanowski  
Marzenna Stocka  
Piotr Tuliszewski  
 

 
 
Pracownicy ROBiDZ w Toruniu. Od lewej: Krzysztof Milanowski, Zbigniew Jabłoński, 
Robert Kola, Barbara Kaszyc, Leszek Kotlewski, Marzenna Stocka, Piotr Tuliszewski 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Warszawie 

 
00 - 265 Warszawa 
ul. Piwna 44 lok. 3 
tel./fax. 0-48 22 831 37 33 
e-mail: mazowsze@kobidz.pl 
 
Margerita Szulińska – Dyrektor   

Anna Dymek  
Barbara Jamska  
Małgorzata Laskowska-Adamowicz  
Ewa Popławska-Bukało  
Sylwia Teofiluk  
Anita Wesołowska  
 

 
 
Pracownicy ROBiDZ w Warszawie. Od lewej: Anna Dymek, Margerita Szulińska, Sylwia 
Teofiluk, Ewa Popławska-Bukało 
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
we Wrocławiu 

 
50-243 Wrocław 
ul. Władysława Łokietka 11 
tel. (071) 322-16-40 
e-mail: robidz.wroclaw@kobidz.pl 
 
Grzegorz Grajewski – Dyrektor  

Elżbieta Bałacińska  
Maria Czyszczoń  
Emilia Dymarska  
Bogna Oszczanowska  
Teresa Przydróżna  
Iwona Rybka-Ceglecka  
Beata Sebzda  
Donata Trenkler  
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Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków  
w Zielonej Górze 

 
65-067 Zielona Góra 
Stary Rynek 1 
tel./fax: 068 324-10-34 
tel.: 068 329-14-90 
e-mail: robidz.zgora@kobidz.pl 
 
dr Wojciech Eckert – Dyrektor  
Marta Danowska   Anna Jackiewicz 
dr Krzysztof Garbacz   Krzysztof Słowiński  
 
Oddział Terenowy „Park Mużakowski” w Łęknicy  
68-208 Łęknica 
ul. Wybrzeżna 25 
tel.: 068 362-41-82 
e-mail: robidz.leknica@kobidz.pl 
 
Barbara Iwlew – Dyrektor   
Mirosław Brzeziński   Andrzej Mróz 
Krzysztof Dziurewicz  Jerzy Nicpoń 
Katarzyna Jagiełło  Jan Smoleń 
Bartosz Koczyk   Andrzej Sochacki  
Jan Konsewicz      
 

 
 
Pracownicy ROBiDZ w Zielonej Górze. Od lewej: Krzysztof Garbacz, Anna Jackiewicz, 
Wojciech Eckert, Marta Danowska, Krzysztof Słowiński 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
we Wrocławiu 

 
50-243 Wrocław 
ul. Władysława Łokietka 11 
tel. (071) 343 65 01, (071) 344 38 92        
fax. (071) 344 14 49 (071) 395 80 10 
e-mail: wosozwr@rubikon.pl 
 

mgr inż. arch. Andrzej Kubik — Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

 
Andrzej Kubik urodził się w 1942 r.  
w Kielcach. Studia na Wydziale Ar-
chitektury Politechniki Wrocław-
skiej ukończył w 1975 r. uzyskując  
tytuł magistra inżyniera architekta  
i urbanisty. Już w czasie studiów 
zdobywał doświadczenie zawodowe   
jako asystent projektanta w Biurze 
Projektów Społem we Wrocławiu,  
a następnie pracując na Politechni-
ce Wrocławskiej. Po ukończeniu stu-
diów podjął pracę w Biurze Projek-
tów w Zielonej Górze, gdzie – jako 
kierownik pracowni architektonicz-
nej – współpracował w opracowaniu 
planu rewaloryzacji Starego Miasta 
w Zielonej Górze oraz szeregu in-
nych projektów rewaloryzacji zabu-
dowy staromiejskiej tego miasta. Zainteresowania ochroną zabytków rozwijał 
pracując od 1976 r. w Biurze Studiów i Dokumentacji Zabytków we Wroc-
ławiu. W tym czasie prowadził m.in. sprawy dokumentacji projektowej i or-
ganizacji skansenu budownictwa ludowego w Lubiążu i nadzorował adaptację 
pałacu Hatzfeldów we Wrocławiu. 

W 1979 r. objął funkcję architekta miejskiego w Zgorzelcu, gdzie uczest-
niczył m.in. w pracach polsko-niemieckiego zespołu opracowującego plan za-
gospodarowania przestrzennego terenów po obu stronach Nysy Łużyckiej.  

Doświadczenia w pracy administracyjnej, projektowej i związanej z ochro-
ną zabytków wykorzystywał na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Wałbrzychu, które piastował w latach 1982-1999. W tym okresie 
odbył studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków na Politechnice 
Warszawskiej, zakończone w 1985 r. 

Jako szef wojewódzkiej służby ochrony zabytków był animatorem wielu 
udanych przedsięwzięć, jak organizacja Muzeum Budownictwa Ludowego w Ku-
dowie Pstrążnej, Muzeum Państwowego Gross Rosen w Rogoźnicy, Muzeum 
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Techniki w Wałbrzychu. We współpracy z jednostkami planistycznymi opra-
cowywał i nadzorował realizację planów rewaloryzacji miast, m.in. Bystrzycy 
Kłodzkiej, Świdnicy, Niemczy. Był też zaangażowany w proces odbudowy  
i rewitalizacji wielu cennych obiektów zabytkowych, jak np. zespoły pałaco-
wo-parkowe w Krzyżowej, w Kraskowie, Książu, Międzylesiu. Podejmował 
liczne inicjatywy na rzecz popularyzacji idei ochrony zabytków, zarówno  
w bieżącej współpracy ze społecznymi opiekunami zabytków, jak też organi-
zując sympozja i konferencje; wymienić tu można międzynarodową konferen-
cję poświęconą ochronie zabytków techniki (1992 r.). 

W czasie powodzi, jakie nawiedziły nasz region w latach 1997 i 1998, 
sprawnie włączył służbę ochrony zabytków w szacowanie strat, a następnie  
w usuwanie skutków powodzi w obiektach zabytkowych. Działania te znalazły 
uznanie władz państwowych, co wyraziło się we nadaniu mu brązowego me-
dalu Za zasługi dla obronności kraju w 2002 r. 

W 1999 r. objął stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu. W nowych okolicznościach wynikających z reformy 
administracyjnej kraju doprowadził do scalenia dolnośląskiej służby ochrony 
zabytków w jedną, sprawnie działającą jednostkę, uzyskując m.in. poprawę 
warunków lokalowych i kadrowych służby. 

Jednocześnie kontynuuje działania na rzecz  zabezpieczenia wielu cennych 
obiektów zabytkowych, współpracując z użytkownikami i samorządami w po-
dejmowanych interwencyjnych pracach konserwatorskich, m.in. poprzez udział 
w Panelu Ekspertów ds. oceny projektów ZPORR. 

Jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Rady Muzealnej 
przy muzeach w Wałbrzychu i Dusznikach. 

W uznaniu osiągnięć zawodowych i dotychczasowej pracy był wielokrotnie 
nagradzany i wyróżniany, otrzymał m.in.: 
 

Złoty medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1983 
Złotą odznakę Za Opiekę nad Zabytkami, 1986, 
Srebrny medal PTTK Za Pomoc i Współpracę, 1987 
Brązowy medal Za Zasługi dla Miasta Kłodzka, 1988 
Srebrną odznakę Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1988 
Złotą odznakę Zasłużony Działacz Kultury, 1989 
Odznakę Zasłużony dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 2001 
Brązowy medal Za Zasługi dla obronności kraju, 2002 
Złotą Honorową Odznakę PTTK, 2003 
Złoty Krzyż Zasługi, 2003 
Brązowy medal Gloria Artis, 2006 
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
we Wrocławiu 

Basa-Miodyńska Beata 
Chmielewska-Kucharska Renata
Dziedzińska Marzena 
Fabisiak-Dudziak Anna 
Frankowska Maria 

mgr ochrony dóbr kultury 
mgr historii sztuki 
mgr filozofii 
mgr archeolog 
mgr historii sztuki 
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Gibski Daniel 
Kica Ewa 
Kolbuszewska Małgorzata 
Kość Justyna 
Kubik Andrzej 
Lis Beata 
Madera Ewa 
Nadzieja Łukasz 
Nysler Ewa 
Okoń Patrycja 
Pacek Mirosław 
Szczuka Ewa 
Śledzik-Kamińska Halina 
Waleszczyk Magdalena 
Woźniak Wioletta 
Zaradzka Agnieszka 
Zaucha-Stoces Iwona 
Zieliński Henryk 

mgr historii sztuki 
mgr architekt 
mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki i archeologii 
mgr historii sztuki 
mgr inż. ogrodnictwa 
mgr historii sztuki i archeologii 
mgr archeolog 
mgr historii sztuki 
mgr archeolog 
mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki 
mgr archeologii 
mgr historii sztuki 
mgr wychowania fizycznego 
mgr historii sztuki 
mgr inż.architekt 

 

 
 

Pracownicy WUOZ we Wrocławiu: M. Dziedzińska, H. Śledzik-Kamińska, B. Basa- 
-Miodyńska, D. Gibski, M. Kolbuszewska, W. Woźniak, E. Kica, E. Madera, M. Frankowska, 
R. Chmielewska-Kucharska, B. Lis, A. Fabisiak, Ł. Nadzieja, M. Waleszczyk, P. Okoń, 
J. Kość, M. Pacek, A. Zaradzka, A. Kubik 



PAŃSTWOWA SŁUŻBA OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE – STAN OBECNY 

 

228 

Delegatura WUOZ w Jeleniej Górze 
  
ul. 1-go Maja 23 
58-500 Jelenia Góra 
tel. / fax.  (075) 752 68 65        
tel.  (075) 767 63 85        
e–mail: wosoz-jg@rubikon.pl 
 
mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa Wojciech Kapałczyński — Kierownik 
Delegatury  

Epa Izabela 
Kapałczyński Wojciech 
Kudyba Wojciech 
Kurek Krzysztof 
Popowska Monika 
Rożeński Łukasz 
Sobota Jan 
Śliwa Kazimierz 
Wrocławski Tomasz 
Wyszczelski Adam 

mgr historii sztuki 
mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa  
mgr inż.architekt 
mgr ochrony dóbr kultury 
mgr historii sztuki 
licencjat konserwatorstwa 
mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki 
mgr archeologii 

 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Jeleniej Górze: Zb. Kudyba, Ł. Rożeński, K. Kurek, 
J. Mazur, K. Śliwa, J. Sobota, K. Idczak, I. Epa, T. Wrocławski, A. Wyszczelski 
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Delegatura WUOZ w Legnicy 
  
ul. Zamkowa 2 
59-220 Legnica 
tel. / fax.  (076) 862 17 61        
e–mail: wosoz-lg@rubikon.pl 
 
mgr historii sztuki Zdzisław Kurzeja — Kierownik Delegatury  

Bocheńska Dorota 
Dobrzyniecki Leszek 
Dziura Katarzyna 
Korus Joanna 
Kurzeja Zdzisław 
Kużdżał Dagmara 
Lisewska Małgorzata 
Muła Arkadiusz 

mgr kulturoznawstwa 
mgr ochrony dóbr kultury 
mgr ochrony dóbr kultury 
mgr archeologii 
mgr historii sztuki 
technik informatyk 
mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki 

 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Legnicy: Z. Kurzeja, K. Dziura, L. Dobrzyniecki, 
B. Zmysłowska, A. Muła, D. Kużdżał, D. Bocheńska, M. Lisewska, J. Korus 
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Delegatura WUOZ w Wałbrzychu 
  
ul. Zamkowa 3 
58-300 Wałbrzych 
tel. (074) 842 64 18        
fax. (074) 842 66 60 
e–mail: wosoz-wb@rubikon.pl 
 
mgr historii sztuki Barbara Nowak-Obelinda — Kierownik Delegatury  

Dachowska-Speil Eulalia 
Kaluch Marta 
Kowalski Marek 
Kruchlak Agnieszka 
Nowak-Obelinda Barbara 
Nowakowska-Ciuchera Anna 
Ptak Maria 
Steckiewicz Edmund 
Szarapo Ewa 
Wtorek Agnieszka 

mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki 
mgr archeologii 
mgr budownictwa 
mgr historii sztuki 
mgr historii sztuki 
mgr ochrony dóbr kultury 
inżynier leśnik 
mgr inż. architekt 
licencjat historii sztuki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracownicy Delegatury 
WUOZ w Wałbrzychu:  
B. Obelinda, M. Ptak,  
M. Kowalski, E. Dachowska. 
E. Szarapo, A. Kruchlak,  
A. Nowakowaska-Ciuchera, 
A. Wtorek, M. Kaluch 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Toruniu 

 
ul. Łazienna 8 
87-100 Toruń 
tel. (056) 621 06 92, (056) 644 47 51 
fax (056) 655 46 84 
e-mail: wo_soz_torun@poczta.onet.pl 

 
 
 
 
 
 

 
mgr sztuki Sambor Gawiński 

Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki Konserwator 

Zabytków 
 
 
 
 
WYKSZTAŁCENIE  
 

2003 – 2004 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Wydział Prawa i Administracji 
Podyplomowe Studium Administracji Publicznej 

 

1982 
 
 

1973 – 1979 
 
 
 
 
 

1969 – 1973 

 

Stypendium UNESCO – V Kurs Konserwacji 
Kamienia w Wenecji 
 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Wydział Sztuk Pięknych 
Kierunek: Konserwacja Dziel Sztuki 
Specjalność: Konserwacja Detalu 
Architektonicznego i Rzeźby 
 

II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu 
 
PRZEBIEG DROGI ZAWODOWEJ 
 

od 18 kwietnia 2007 
 

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 
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od stycznia 2007  
 
 

od 24.10.2006 
 
 
 
 

12. 2003 – 10. 2006 
 
 
 
 

02.2000 – 30.11.2003 

p.o. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
 

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Toruniu 
 

Inspektor, następnie st. Inspektor ochrony 
zabytków 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Toruniu 
 

Kierownik Referatu Ochrony Zabytków 
Miejski Konserwator Zabytków w Bydgoszczy 

 

1999 - 2000 
 

1997 – 1999   
 

1990 – 1997  
 
 
 
 
 

1987 – 1990 
 
 
 

1985 – 1987 
 
 

1980 – 1985 
 

 

Konsultant w firmie REMAL w Toruniu 
 

Asystent w firmie ASCO w Toruniu 
 

Samodzielna działalność konserwatorska  
w zakresie konserwacji obiektów kamiennych, 
metalowych, sztukatorskich, ceramiki, elewacji 
ceglanych, kamiennych i sztukatorskich oraz 
prac pozłotniczych 
 

Kierownik Pracowni Konserwacji Kamienia  
i Metalu przy PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków o/Toruń 
 

Asystent w Instytucie Konserwatorstwa  
i Zabytkoznawstwa UMK w Toruniu 
 

Kierownik Zespołu Konserwatorskiego  
w Pracowni Konserwacji Kamienia przy  
PP Pracownie Konserwacji Zabytków o/Toruń 

 
 

Małgorzata Wojdyło — Zastępca Kujawsko-Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

mgr konserwatorstwa i muzealnictwa, specjalność konserwatorstwo 
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Toruniu 

Ewa Buze  mgr inż. kształtowania terenów zieleni 
Urszula Deczyńska  mgr inż. budownictwa 
Anna Dymek  mgr ochrony dóbr kultury, specjalność 

konserwatorstwo 
Krzysztof Jęcki  mgr historii sztuki 
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Anna Konieczek  mgr ochrony dóbr kultury, specjalność 
konserwatorstwo 

Marta Kucharska  mgr ochrony dóbr kultury, specjalność 
konserwatorstwo 

Teresa Kuśmierska  mgr historii, specjalność archiwistyka 
Katarzyna Namysłowska mgr historii, specjalność archiwistyka 
Joanna Sosnowska mgr archeologii, specjalność konserwacja  

zabytków archeologicznych 
Wojciech Sosnowski  mgr archeologii, specjalność konserwacja  

zabytków archeologicznych 
 

 
 

Pracownicy WUOZ w Toruniu: w pierwszym rzędzie od lewej stoją: mgr Joanna 
Sosnowska, Joanna Lewandowska, mgr Sambor Gawiński, mgr Małgorzata Wojdyło, 
mgr Danuta Błaździewicz, mgr Katarzyna Namysłowska, mgr Anna Konieczek; 
w drugim rzędzie od lewej stoją: mgr Wojciech Sosnowski, Izabela Winiarska, mgr inż. 
Ewa Buze, mgr Teresa Kuśmierska, mgr inż. Urszula Deczyńska, mgr Marta Kucharska, 
mgr Krzysztof Jęcki, mgr Anna Dymek 
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Delegatura WUOZ w Bydgoszczy 
 
ul. Jezuicka 2 
85-102 Bydgoszcz 
tel./fax (052) 322 44 17, (052) 322 49 98 
e-mail: wuoz.bydgoszcz@neostrada.pl 
 wosoz_byd@poczta.onet.pl 
 

Iwona Brzozowska — Kierownik Delegatury  
mgr konserwatorstwa i muzealnictwa, specjalność muzealnictwo 

Elżbieta Dygaszewicz  mgr archeologii 
Alicja Chojnacka-Biłoszewska lic. ochrony dóbr kultury, specjalność 

konserwatorstwo 
Edward Filipiak  płk. dypl. rezerwy 
Maria Grzybowska  mgr inż. architekt 
Lucyna Lipkowska  mgr sztuki, specjalność konserwacja  

i restauracja malarstwa i rzeźby 
polichromowanej 

Barbara Łuczyńska  mgr historii 
Hanna Musolf  mgr historii sztuki 
Zofia Wernerowska-Frąckiewicz mgr inż. architekt 
Andrzej Wojnicki  mgr ochrony dóbr kultury, specjalność 

muzealnictwo 
Tamara Zajączkowska  mgr archeologii architektury,  

technik budowlany 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Bydgoszczy. Od lewej: mgr Elżbieta Dygaszewicz, 
mgr Hanna Muzolf, Alicja Chojnacka-Biłoszewska, mgr inż. arch. Maria Grzybowska, 
mgr Barbara Łuczyńska, Elżbieta Polewska, Jacek Drzazga, mgr Iwona Brzozowska,  
płk Edward Filipiak, Halina Musiał, mgr Bożena Dorszewska, mgr Andrzej Wojnicki, 
mgr inż. arch. Zofia Werterowska-Frąckiewicz 
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Delegatura WUOZ we Włocławku 
  
ul. Łęgska 42 
87-800 Włocławek 
tel./fax (054) 231 55 22, (054) 231 55 23 
e-mail: wloclawek@wuoz.neostrada.pl 
 

Danuta Walczewska — Kierownik Delegatury  
mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa 

Katarzyna Kilinowska  mgr archeologii 
Ewa Kowalewska  mgr ochrony dóbr kultury, specjalność 

konserwatorstwo 
Kinga Kowalewska  mgr historii sztuki 
Alicja Michalak mgr inż. ogrodnictwa 
Paweł Połom  mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa 
Monika Rogowska  lic. ochrony dóbr kultury 
Rafał Skorupa  mgr inż. budownictwa 
Liliana Skrzyńska  mgr historii sztuki 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ we Włocławku. W pierwszym rzędzie od lewej:  
mgr inż. Rafał Skorupa, mgr Danuta Walczewska, mgr inż. Alicja Michalak; 
w drugim rzędzie od lewej: mgr Katarzyna Kilinowska, mgr Liliana Skrzyńska, Ewa 
Nowakowska, Monika Rogowska, Barbara Lemiech, Krystyna Nieradzińska, Zbigniew 
Lewandowski 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Lublinie 

 
ul. Archidiakońska 4 
20-113 LUBLIN 
tel. (081) 532-90-35, 532-59-37, 532-26-04 
fax (081) 532-90-35 
e-mail: info@wkz.lublin.pl 
 
dr inż. architekt Halina Landecka — Lubelski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
 
HALINA LANDECKA — dr inż. architekt 
adiunkt, projektant, badacz zabytków 
architektury, konserwator 

Edukacja:  
1971, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Czarnieckiego w Chełmie; 
1976, studia wyższe na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej, tytuł ma-
gistra inżyniera architekta;  
1984-85, studia podyplomowe w zakresie 
Badań Zabytków Architektury na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej; 
2005, Politechnika Krakowska w Krakowie 
– tytuł doktora nauk technicznych – archi-
tektura i urbanistyka. Temat rozprawy 
doktorskiej: „Badania skuteczności praw-
nych form ochrony konserwatorskiej prze-
strzeni miejskiej. Wybrane przykłady z obszaru historycznej Lubelszczyzny.” 

Dodatkowe uprawnienia:                 
uprawnienia budowlane nr 1311/Lb/81 z dnia 28.04.1981 do wykonywania sa-
modzielnych funkcji technicznych projektanta w specjalności architektonicz-
nej, przynależność do Izby Architektów RP; 
znajomość języka angielskiego /egzamin MK – 1986/, rosyjskiego. 

Praca zawodowa: 
1976-83 asystent w pracowni projektowej „Inwestprojekt” w Lublinie; 
1983-90 kierownik zespołu projektowego w PP Pracownie Konserwacji Za-
bytków w Lublinie. 
1991 i nadal – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie (Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie) 
2001 – 2006 starszy wykładowca – Politechnika Lubelska 
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2006 i nadal – adiunkt w Katedrze Architektury Urbanistyki i Planowania Prze-
strzennego, WIBiS Politechnika Lubelska. 

Działania społeczne: 
– członek SARP, SKZ, ICOMOS (Komisja Miast Historycznych, Komisja 

Architektury Drewnianej); 
– członek Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów w Lublinie; 
– sekretarz Komisji XVII Architektury, Urbanistyki i Studiów 

Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie. 
 

Prace badawcze z zakresu badań architektonicznych obiektów i zespołów (m.in.): 
– XVI w. dworu obronnego, oficyny i wozowni w Staninie; 
– neogotyckiego pałacu w Kolanie; 
– XVIII w. dworu w Krupem; 
– klasycystycznego pałacu w Czesławicach; 
– XIX w. dworu w Woli Osowińskiej; 
– badania zasad ochrony i procesów rewitalizacji miast historycznych; 
– badania kościoła parafialnego (kanoników regularnych) w Kraśniku. 

 

Prace projektowe: 
– Muzeum Regionalne w wieży zamkowej oraz galeria sztuki w kordegardzie 

przy zespole zamkowym w Białej Podlaskiej; 
– Pałac Ślubów w Trybunale Koronnym w Lublinie; 
– siedziba PTTK w kamienicy Rynek 8 w Lublinie; 
– rezydencja w zespole dworskim w Krupem; 
– Muzeum Sportu w zespole trzech XVII w. spichlerzy w Rydze (Łotwa); 
– projekty dot. realizacji współczesnych (domy jedno- i wielorodzinne, 

pensjonaty). 
 

Udział w konferencjach naukowych i szkoleniowych – krajowych  
i zagranicznych (wystąpienia autorskie, referaty), w tym m.in.: 
– „Incentives for preservation of the historical, architectural patrimony 

buildings” – międznarodowa konferencja naukowo-konserwatorska w Sao 
Paulo /Brazylia/ - 1996 r. 

– “Wybrane zagadnienia z ochrony zabytków i zespołów sakralnych” – Archi-
diecezjalne Sympozjum Konserwatorskie, Lublin 2001 r.; 

– „Ochrona zabytków na Lubelszczyźnie” – jubileuszowa sesja naukowa z oka-
zji 200 lecia muzealnictwa polskiego, Puławy – IUNG, 2001r.; 

– „Problematyka ochrony zabytków w miastach historycznych na wybranych 
przykładach z terenu woj. lubelskiego oraz miast położonych w obszarze 
Kazimierskiego Parku Krajobrazowego” – sesja szkoleniowa służb konser-
watorskich i służb nadzoru budowlanego – Kazimierz Dolny, 2001 r.; 

– „Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków, problemy – perspek-
tywy” – konferencja ICOMOS, PL, Lublin 2005; 

– „Ochrona dóbr kultury współczesnej – zagadnienia wybrane” – Między-
narodowa Konferencja „Rejestr zabytków czy lista dóbr kultury współczes-
nej”, SARP Warszawa, 2006; 

– „Planowanie przestrzenne bez planu – zagrożenie dla miast historycznych” 
– Międzynarodowa Konferencja „Rewitalizacja – nośnik tożsamości i roz-
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woju obszarów metropolitalnych. Revitalisation as a vehicle of identity and 
development of metropolitan areas” - PRO-REVITA, Politechnika Łódzka, 
ICOMOS  Łódź 2006;  

– „Współczesna adaptacja klasztoru powizytkowskiego w Lublinie w świetle 
problematyki konserwatorskiej” – Międzynarodowa konferencja naukowa: 
„Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamości miejsca – Sacred 
Architecture in shaping the identity of place”, Lublin – Ratusz 2006; 

– „Węzłowe problemy ochrony i konserwacji miasta Lublina i lubelskiego 
zespołu katedralnego” – konferencja naukowa, Lublin – Zamek 2006; 

– “Kazimierz Dolny – miasto chronione. Teoria i praktyka.” – konferencja 
naukowa „Turystyka, a ochrona zespołów staromiejskich”, TONZ, ICOMOS 
Kazimierz Dolny listopad 2006; 

– „Dwory i pałace – problemy ochrony” – seminarium w Lubelskim Towa-
rzystwie Ziemskim, marzec 2007 r.; 

– VI Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej, Kraków, marzec 2007 r.; 
– „Problemy ochrony zabytków szczególnie cennych dla dziedzictwa narodo-

wego” – seminarium MKiDN, Kazimierz Dolny, maj 2006 r.; 
– „Tradycja i nowoczesność rozwoju techniki w konserwacji zabytków” – mię-

dzynarodowe seminarium PP PKZ – Warzawa, Kluczkowice, czerwiec 2007 r. 
– „Problemy ochrony zabytkowego krajobrazu Kazimierza Dolnego”- semi-

narium dyskusyjne TPK, w ramach Festiwalu Filmowego „Dwa Brzegi”, 
Kazimierz Dolny, sierpień 2007 r.; 

– „Badania ośrodków miejskich na terenie woj. lubelskiego.”Miasta Lubel-
szczyzny w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym. Problemy i per-
spektywy badawcze” –  konferencja naukowa UMCS, grudzień 2007 r.; 

– „Przekształcenia w zabytkowych centrach miast historycznych na przykła-
dzie Lublina.” – mędzynarodowa konferencja naukowa „Problemy rewita-
lizacji i ich zastosowanie w miastach dziedzictwa europejskiego” PRO-
REVITA, Łódź, czerwiec 2008 r.; 

– „Kościół parafialny w Kraśniku – nowe ustalenia badawcze” – konferencja 
naukowa, Janowiec październik 2008.  

       

W latach 2000-2002 udział w międzynarodowym konserwatorskim programie 
pilotażowym BAL-CON  (Development Through Conservation of the Cultural 
Heritage in Baltic Region), przyjętym do realizacji przez cztery kraje nad-
bałtyckie: Szwecję, Litwę, Rosję (obwód Kaliningradzki) i Polskę, którego ce-
lem była wymiana doświadczeń w zakresie dokumentacji, organizacji i rea-
lizacji ochrony dziedzictwa kulturowego. 

 

Od roku 2007 – praca w Komisji Ochrony Dziedzictwa Miast PKN ICOMOS 
oraz Komisji Ochrony Architektury Drewnianej PKN ICOMOS. 
 

Autorstwo opublikowanych artykułów związanych z problematyką konserwa-
torską, w tym dotyczących przekształceń przestrzennych i nowych realizacji 
architektonicznych w obszarach chronionych – m.in.: 
– „Opinie i interpretacje – raporty wojewódzkie” w: Kurier Konserwatorski 

nr 4/1993; 
– „Strategia ochrony dóbr kultury w obszarze województwa lubelskiego” w: Wiado-

mości Konserwatorskie woj. lubelskiego 1999 – tom I, wyd. WO SOZ Lublin, 1999; 
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– „Archikatedra w Lublinie. Prace konserwatorskie – program interdyscypli-
narny”, w: Archikatedra w Lublinie, wyd. Parafii Archikatedralnej, Lublin, 
1999; 

– „Dwór w Staninie – dobro utracone” w: Wiadomości Konserwatorskie woj. 
lubelskiego 2000 – tom II, wyd. WO SOZ Lublin, 2000; 

– „Konstrukcyjny i konserwatorski problem ekspozycji XVI w. polichromii  
w kamienicy Rynek 8 w Lublinie”, w : j.w.; 

– „ Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w mieście historycznym na 
przykładzie Lublina”, w: Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym 
– wyd. Res Publica Multiethnica Warszawa, 2000; 

– „Nowe obiekty architektoniczne w zabytkowym Śródmieściu Lublina – 
wybrane przykłady realizacji”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubel-
skiego 2001, tom III, wyd. WOSOZ Lublin; 

– „Skuteczność ochrony prawnej zabytkowych układów urbanistycznych 
Lubelszczyzny – zagadnienia wybrane”, w: Wiadomości Konserwatorskie 
woj. lubelskiego 2002, tom IV, wyd. WOSOZ Lublin; 

– „Ważniejsze realizacje konserwatorskie prowadzone w roku 2002 w wo-
jewództwie lubelskim”, w: Renowacje i zabytki nr 3/2002; 

– „Program BAL-CON – konserwatorska wymiana doświadczeń”, w: Wia-
domości konserwatorskie woj. lubelskiego 2003, tom V, wyd. WO SOZ 
Lublin; 

– „Lubartów, analiza zmian w zabytkowej strukturze przestrzennej miasta – 
przykłady wybrane”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 
2004, tom VI, wyd. WUOZ Lublin; 

– „Jubileusz 85-lecia działalności służb konserwatorskich na Lubelsz-
czyźnie”, w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego  2005, tom VII, 
wyd. WUOZ Lublin. 

– „Nowoczesność i postęp w konserwacji zabytków – szansa czy za-
grożenie?”, w: Postęp i nowoczesność w konserwacji zabytków. 
Problemy – perspektywy, wyd. PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska, 
Lublin 2005; 

– „Planowanie przestrzenne bez planu – zagrożenie dla miast historycz-
nych”, w: Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metro-
politalnych. PRO-REVITA, wyd. IAiU Politechniki Łódzkiej, Łodź 2006; 
oraz w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2006, tom VIII, 
wyd. WUOZ Lublin; 

– „Historia jednego pomnika” w: Wiadomości konserwatorskie woj. lubel-
skiego 2006, tom VIII, wyd. WUOZ Lublin; 

– „Współczesna adaptacja klasztoru powizytkowskiego w Lublinie w świetle 
problematyki konserwatorskiej” w: Architektura sakralna w kształtowaniu 
tożsamości kulturowej miejsca, wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006; 
oraz w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2007,  tom IX, wyd. 
WUOZ Lublin; 

– „Kazimierz - miasto chronione. Teoria i praktyka.” w: wydawnictwie 
pokonferencyjnym „Ochrona zespołów staromiejskich, a turystyka maso-
wa. Kazimierz miasto zagrożone.”, TONZ, 2007 r.oraz w: Wiadomości kon-
serwatorskie woj. lubelskiego 2007, tom IX, wyd. WUOZ Lublin; 
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przekazane do druku: 
– „Hotel „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym – studium faktów”  

w: Wiadomości Konserwatorskie woj. lubelskiego 2008, tom X, wyd. 
WUOZ Lublin 2008 

– „Zabytkowe mosty – problemy i szanse ochrony na przykładzie powiatu 
Biała Podlaska, woj. lubelskie” –  współautorstwo (S.Karaś, H.Landecka, 
K.Kowieska), w: Drogownictwo; 

– „Przekształcenia w zabytkowych centrach miast historycznych na przy-
kładzie Lublina” w wyd. pokonferencyjnym PRO-REVITA – Politechnika 
Łódzka; 

– „Polish policy of stimulating conservation processes (choosen examples 
from Old Town Lublin and Lublin region) “ – w: wyd. Politechniki 
Lubelskiej. 

 

Działalność dydaktyczna ( starszy wykładowca, adiunkt): 
– na Wydziale Budownictwa Politechniki Lubelskiej (kierunek: Ochrona Za-

bytków Urbanistyki i Architektury, Architektura i Urbanistyka) – przed-
miot: propedeutyka i metodologia projektowania konserwatorskiego, ar-
chitektura i urbanistyka,  historia architektury polskiej i powszechnej;  

– na kierunku Ochrona Dóbr Kultury w Wyższej Szkole Zarządzania i Ad-
ministracji w Zamościu – przedmiot: prawo konserwatorskie; 

– na Wydziale Budownictwa Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie – przed-
miot: architektura i urbanistyka. 

 

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: 
– srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (Ministerstwo Kultury  

i Sztuki); 
– srebrna odznaka pamiątkowa PKZ (Zarząd Główny PKZ); 
– srebrna odznaka honorowa „Zasłużonemu dla Lublina” (Prez. MRN  

w Lublinie); 
– pamiątkowy medal „W uznaniu zasług wniesionych dla miasta” (Prezydent 

Miasta Lublina); 
– order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia (Św. Synod 

Biskupów Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego); 
– złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” (Ministerstwo Kultury i Sztuki); 
– Srebrny Krzyż Zasługi (Prezydent RP); 
– medal „W uznaniu zasług  wniesionych w rozwój województwa 

lubelskiego” (Wojewoda Lubelski); 
– odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (Ministerstwo Kultury i Sztuki); 
– złota honorowa odznaka PTTK (Zarząd Główny PTTK); 
– Złoty Krzyż Zasługi (Prezydent RP); 
– Nagroda im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego za szczególne 

zaangażowanie w dzieło ochrony dóbr kultury oraz za osiągnięcia w pracy 
zawodowej i społecznej (Zarząd Główny SKZ); 

– Złoty Krzyż Zasługi – po raz drugi (Prezydent RP). 
– medal Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis (Minister Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego)  
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mgr historii sztuki Dariusz Kopciowski — Zastępca Lubelskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Lublinie 
EWA BANASIEWICZ-SZYKUŁA mgr archeologii 
ANNA FRĄCKIEWICZ  mgr historii sztuki 
MARZENA GAŁECKA  
 

mgr historii sztuki  
 

ANETA JURKOWSKA mgr inż. /kierunek: budownictwo  
w zakresie ochrony zabytków, 
architektury i urbanistyki/ 

ANDRZEJ KASIBORSKI mgr historii sztuki 
KINGA DORACZYŃSKA-DZIUBA  mgr inż. /kierunek: budownictwo  

w zakresie ochrony zabytków, 
architektury i urbanistyki/ 

MONIKA KURCZEWICZ mgr /kierunek: ochrona dóbr 
kultury/ 

ANNA KUBASIK mgr inż. /kierunek: architektura 
krajobrazu/  

EUZEBIUSZ MAJ mgr historii sztuki 
PIOTR MAZUR mgr historii sztuki  
PAULINA MOMOT mgr historii sztuki 
 JOANNA MATYS mgr inż. /kierunek: architektura 

krajobrazu/ 
RENATA SARZYŃSKA-JANCZAK mgr historii sztuki 
GRAŻYNA SŁAWACKA  mgr prawa  
AGNIESZKA STACHYRA  
 

mgr archeologii  
 

BARBARA STOLARZ mgr historii sztuki 
KATARZYNA TUR-MARCISZUK mgr historii sztuki  
ALICJA WIŚNIEWSKA mgr historii sztuki 
JACEK ZAJĄCZKOWSKI mgr prawa 
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Pracownicy WUOZ w Lublinie:  
W pierwszym rzędzie od lewej: Agnieszka Stachyra, Andrzej Kasiborski,  
Anna Frąckiewicz, Mariola Janiec; 
na pierwszym stopniu schodów – od lewej: Monika Kurczewicz, Maria Tudruj,  
Renata Sarzyńska-Janczak, Halina Landecka, Alicja Wiśniewska, Anna Kubasik; 
na drugim stopniu schodów – od lewej: Wiesław Zienkiewicz, Piotr Mazur,  
Jacek Zajączkowski, Marzena Gałecka, Euzebiusz Maj, Krystyna Żurawska,  
Paulina Momot, Grażyna Horyńska, Joanna Matys, Aneta Jurkowska; 
na trzecim stopniu schodów – od lewej: Iwona Batkowska, Aleksander Widz,  
Grażyna Słowacka, Wiesława Sowińska, Dariusz Kopciowski, Katarzyna Tur-Marciszuk, 
Kinga Doraczyńska-Dziuba, Katarzyna Kosior, Barbara Stolarz 
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Delegatura WUOZ w Białej Podlaskiej 
  
ul. Janowska 27 
21-500 BIAŁA PODLASKA 
tel. (0830 343-58-24 
fax (083) 343-58-24 
e-mail: wuozdelbp@wp.pl 
 
mgr historii sztuki JAN MARAŚKIEWICZ — Kierownik Delegatury  
 

mgr w zakresie konserwatorstwa i muzealnictwa ANETA SEMENIUK  
mgr historii sztuki DOROTA DZIĘGA  
mgr inż. ogrodnictwa AGATA DĄBROWSKA  
mgr inż. ochrony środowiska BARBARA HOŁOWNIA-BARCZYŃSKA  
mgr archeologii BOGDAN WETOSZKA  
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Białej Podlaskiej (od lewej): Dorota Dzięga, 
Barbara Hołownia-Barczyńska, Agata Dąbrowska, Bogdan Wetoszka, Aneta Semeniuk, 
Jan Maraśkiewicz 
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Delegatura WUOZ w Chełmie 
  
ul. Lubelska 2 
22-100 CHEŁM 
tel. (082) 565-59-72 
fax 082 565-59-72 
e-mail: wuoz.delagatura.chełm@neostrada.pl 
 
mgr historii sztuki STANISŁAWA RUDNIK — Kierownik Delegatury  

mgr archeologii IWONA GOŁUB  
mgr inż. budownictwa BOŻENNA KRUK  
mgr historii BEATA LECHOCKA  
mgr administracji PAWEŁ WIRA  
mgr inż. /kierunek: architektura krajobrazu/ MICHAŁ WILK  
 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Chełmie.  
Rząd pierwszy – od lewej: mgr inż. Bożenna Kruk, mgr Beata Lechocka, mgr Stanisława 
Rudnik, mgr Iwona Gołub; 
rząd drugi – od lewej: mgr Paweł Wira, mgr inż. Michał Wilk 
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Delegatura WUOZ w Zamościu 
  
ul. Staszica 29 
22-400 ZAMOŚĆ 
tel. (084) 638-59-71 
fax (084) 638-59-71 
e-mail: wozu_zamosc@op.pl 
 
mgr historii sztuki GRAŻYNA ŻURAWICKA — Kierownik Delegatury  

mgr etnografii MARIA FORNAL  
mgr inż.architekt LECH KUŚMIERZ  
mgr archeologii WIESŁAW KOMAN  
mgr administracji URSZULA NOWAKOWSKA  
mgr historii sztuki JADWIGA SADAJ-SADO  
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Zamościu: od prawej: Jadwiga Sadaj-Sado, Urszula 
Nowakowska, Lech Kuśmierz, Grażyna Żurawicka, Wiesław Koman, Maria Fornal 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Zielonej Górze 

 
ul. Kopernika 1  
65-063 Zielona Góra 
tel. (068) 324-73-90, 324-74-11  
fax (068) 325-37-45 
e-mail: wosozzg@post.pl  
www.lwkz.zgora.pl 
 

mgr Barbara Bielinis-Kopeć — Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

 
Barbara Bielinis-Kopeć jest absolwentką hi-
storii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. W 1992 roku podjęła pracę  
w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze, w 2004 roku  
ukończyła studia podyplomowe w zakresie 
urbanistyki i planowania przestrzennego na 
Wydziale Architektury Politechniki Wroc-
ławskiej. Od 2005 roku powołana została na 
stanowisko Lubuskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Autorka książki o za-
bytkach Zielonej Góry i licznych publikacji 
poświęconych zabytkom regionu i proble-
matyce ich ochrony w prasie specjalis-
tycznej – regionalnej i ogólnopolskiej. Od 
2005 r. redaguje roczniki „Lubuskich Ma-
teriałów Konserwatorskich”, wydawanych 
od 2004 r. przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. W 2007 roku pod jej 
redakcją wydana została książka „Zamki, dwory i pałace woj. lubuskiego”. 
 
 

mgr Kamila Domagalska — Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Zielonej Górze 
 

mgr Maja Błażejewska 
mgr Ewa Garbacz 
mgr Elżbieta Górowska  
mgr inż. Małgorzata Lisiecka 
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mgr Lidia Paleń 
mgr Agnieszka Skowron  
mgr Małgorzta Szymańska-Dereń 
mgr Anna Wyżlińska 

 

 
 
Pracownicy WUOZ w Zielonej Górze. Od lewej: Maja Błażejewska, Małgorzata Lisiecka, 
Lidia Paleń, Kamila Domagalska, Anna Cisakowska, Marta Jabłońska, Agnieszka Skowron, 
Małgorzata Szymańska-Dereń, Anna Wyżlińska, Barbara Bielinis-Kopeć, Elżbieta Górowska, 
Ewa Garbacz, Aneta Paciorek 
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Delegatura WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim 
 

ul. Kosynierów Gdyńskich 75 
66-400 Gorzów Wlkp.  
tel/fax (0-95) 720-05-21, 720-03-46  
e-mail: wosozgw@post.pl   wuozgorzow@neostrada.pl 
 
Sylwia Groblica — Kierownik Delegatury 
 

mgr Alicja Duda 
dr Bożena Grabowska 
Edyta Szreder-Ślaska 
mgr Małgorzata Witka 
mgr Teresa Witkowska 

 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim. Od lewej: Artur Dębski, 
Bożena Grabowska, Katarzyna Lis, Teresa Witkowska, Edyta Szreder-Ślaska, Małgorzata 
Witka, Alicja Duda, Sylwia Groblica 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Łodzi 

 
90-425 Łódź  
ul. Piotrkowska 99  
tel. (042) 638 07 21  
fax (042) 638 07 36 
e-mail: wosoz_lodz@poczta.fm 
 

mgr inż. arch. Wojciech Szygendowski — Łódzki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 
Życiorys zawodowy: 
Urodzony 3 października 1956 r. 
w Łodzi. Studia architektoniczne 
na Wydziale Budownictwa i Ar-
chitektury Politechniki Łódzkiej 
(dyplom – 1983 r.).  

W roku 1986 ukończenie dwu-
letnich Studiów Podyplomowych 
Badań Zabytków Architektury na 
Politechnice Warszawskiej. 

W latach 1981-1991 zatrud-
niony w Pracowni Konserwacji 
Zabytków w Łodzi i w Kielcach – 
w pracowni projektowej, praco-
wni badań architektonicznych  
i w pionie wykonawczym. 

W latach 1991-1995 – pry-
watna praktyka we własnej fir-
mie projektowej (specjalizacja – 
konserwacja zabytków). 
Łącznie w tym okresie autor 

bądź współautor ponad 20 doku-
mentacji badawczych z zakresu 
architektury, a także autor projektów konserwatorskich adaptacji, rekon-
strukcji, remontów 40 budynków, obiektów zabytkowych, parku archeologicz-
nego – na terenie obecnego województwa łódzkiego, Polski oraz za granicą 
(Łotwa), rewaloryzacji zespołów urbanistycznych i studiów urbanistyczno- 
-konserwatorskich. 

Od maja 1995 roku – Miejski Konserwator Zabytków w Urzędzie Miasta 
Łodzi – w tym od listopada 1996 r. na stanowiskach dyrektora lub zastępcy 
dyrektora wydziałów Miejskiego Konserwatora Zabytków, Kultury i Ochrony 
Zabytków i Urbanistyki i Architektury. 
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W ramach obowiązków Miejskiego Konserwatora – m.in. merytoryczny 
nadzór nad ok. 50 remontami i pracami konserwatorskimi na terenie Łodzi 
oraz autorstwo trzech projektów w ramach pozyskiwania funduszy struk-
turalnych z UE. Projekty te związane są z ochroną dziedzictwa poprze-
mysłowego oraz łódzkiej architektury drewnianej. W efekcie jednego z nich 
we wrześniu 2008 r. otwarto pierwszy w Polsce skansen miejskiej archi-
tektury drewnianej. 

Autor kilkunastu publikacji w materiałach z sesji naukowych w prasie 
popularnej i fachowej. 

Wykładowca na Wydziale Geografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium 
Podyplomowym w zakresie Ochrony i Konserwacji Zabytkowych Struktur 
Budowlanych na Politechnice Łódzkiej. 

Na stanowisko Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powo-
łany 25 kwietnia 2005 r. 
 
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Łodzi 

 
dr inż. arch. Bartosz Walczak – Główny specjalista 
mgr Karolina Bergner – inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych 
(planowanie przestrzenne) 
mgr Arkadiusz Grzelak – inspektor ds. ochrony zabytków nieruchomych 
(założenia zieleni) 
mgr Jan Dominikowski – st. specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych 
mgr Ewa Szelągowska – st. specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych 
mgr Karolina Piekarska-Kochanowska – specjalista ds. ochrony zabytków 
ruchomych 
mgr Maria Pułaska-Kornicka – specjalista ds. ochrony zabytków ruchomych 
mgr Katarzyna Spanialska – inspektor ds. ochrony zabytków ruchomych 
mgr Magdalena Nowak – specjalista ds. ochrony zabytków archeologicznych 
mgr Agnieszka Janowska – inspektor ds. ochrony zabytków archeologicznych 
mgr Wanda Drewniak – specjalista ds. rejestru zabytków i dokumentacji 
zabytków 
mgr Piotr Ugorowicz – specjalista ds. rejestru zabytków i dokumentacji 
zabytków 
Władysława Jałmużna – prowadzenie biblioteki 
Paweł Chrzanowski– specjalista ds. zamówień publicznych 
mgr Włodzimierz Sztąber – specjalista ds. ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych 
mgr Jolanta Lewkowicz – specjalista ds. osobowych 
mgr Renata Kitlińska – Główna księgowa 
mgr Lidia Kulbat – z-ca głównej księgowej 
mgr Małgorzata Dobrowolska – starsza księgowa 
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Pracownicy WUOZ w Łodzi. Od lewej: Bartosz Walczak, Paweł Chrzanowski, Karolina 
Bergner, Wojciech Szygendowski, Piotr Ugorowicz, Maria Pułaska-Kornicka, Włodzimierz 
Sztąber, Arkadiusz Grzelak, Katarzyna Spanialska, Karolina Kochanowska-Piekarska, 
Jan Dominikowski, Ewa Szelągowska 
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Delegatura WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim 
 

97-300 Piotrków Trybunalski 
ul. Farna 8 
tel./fax (0440 647 62 79 
e-mail: sozpt@pro.onet.pl 

mgr Zygmunt Błaszczyk – kierownik Delegatury 

mgr inż. arch. Zbigniew Białas  inspektor ds. ochrony zabytków 
nieruchomych (planowanie przestrzenne) 

mgr Wiktoria Długoszewska   st. specjalista ds. ochrony zabytków 
archeologicznych 

mgr inż. arch. Robert Florek   st. specjalista ds. ochrony zabytków 
nieruchomych 

mgr Bogumiła Krak-Młoczkowska st. specjalista ds. dokumentacji zabytków 
mgr Jarosław Orżyński   st. specjalista ds. ochrony zabytków 

nieruchomych 
mgr Anna Wolska-Rój   st. specjalista ds. ochrony zabytków 

ruchomych 
mgr Anna Wilkowska-Stronias   inspektor ds. ochrony zabytków 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Piotrkowie Trybunalskim. Od lewej: Zbigniew 
Białas, Alicja Dąbrowska, Artur Kącki, Jarosław Orżyński, Robert Florek, Anna Wolska- 
-Rój, Wiktoria Długoszewska, Anna Wilkowska-Stronias, Bogumiła Krak-Młoczkowska, 
Zygmunt Błaszczyk 
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Delegatura WUOZ w Sieradzu  
 
98-200 Sieradz 
ul. Kościuszki 3 
tel. 043 822 38 15 
e-mail: zabytki@nasze.pl 

mgr Elżbieta Bąbka-Horbacz — kierownik Delegatury 

mgr Elżbieta Cieślak  st. specjalista ds. rejestru i dokumentacji 
Krzysztof Gara  st. inspektor ds. ochrony zabytkowej 

zieleni 
mgr Barbara Głowacka-Fronckiewicz st. specjalista ds. ochrony zabytków 

archeologicznych 
mgr Ewa Kozołup st. specjalista ds. ochrony zabytków 

ruchomych 
mgr Kinga Świderska – inspektor ds. ochrony zabytków urbanistyki, 

architektury i budownictwa 
 

 
 
Pracownicy Delegatury w Sieradzu. Od lewej: Barbara Grobelna, Krzysztof Gara, 
Elżbieta Bąbka-Horbacz, Barbara Głowacka-Fronckiewicz, Romualda Lejman, Elżbieta 
Cieślak, Kinga Świderska, Ewa Kozołup 
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Delegatura WUOZ w Skierniewicach 
 
96-100 Skierniewice 
ul. Trzcińska 18  
tel./fax (046) 833 90 35,  
tel. (046) 833 92 97  
e-mail: zabytkiskce@wp.pl 

mgr Marian Rożej — Kierownik Delegatury  

Anna Grotkowska  specjalista ds. zabytków nieruchomych 
Ewa Kościelna  specjalista ds. rejestru zabytków  

i dokumentacji dóbr kultury 
mgr Lidia Lamcha st. inspektor ochrony zabytków 

nieruchomych 
mgr Grażyna Małkus st. inspektor ds. zabytków ruchomych 
inż. Barbara Skowrońska-Mohidin  inspektor ds. zabytków nieruchomych 
mgr Katarzyna Starecka  inspektor ds. zabytków archeologicznych 
 
 

 

 
 
Pracownicy Delegatury w Skierniewicach. Od lewej: Katarzyna Starecka, Marian Rożej, 
Barbara Skowrońska-Mohidin, Ewa Kościelna, Anna Grotkowska 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Krakowie 

 
31-002 Kraków 
ul. Kanonicza 24 
tel./fax (012) 426-10-10, 426-10-11,  
            426-41-00, 426-41-01,  
e-mail: wosozkr@wp.pl 
www.wuoz.malopolska.pl 
 
mgr inż. arch. Jan Janczykowski — Małopolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
 
Kwalifikacje, wykaz ważniejszych osiągnięć 
Wykształcenie:  
1972-78 Studia na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej, pra-
ca magisterska: Dwór w Rogowie 
(promotor: prof. dr hab. Wiktor Zin), 
dyplom ukończenia studiów z wy-
różnieniem. Mgr inż. architekt. 
W 1986 r. ukończenie Studium Po-
dyplomowego Konserwacji Zabyt-
ków Architektury i Urbanistyki na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. 
Otwarty przewód doktorski na Wy-
dziale Architektury PK; praca Za-
mek w Pilicy na tle polskiej archi-
tektury rezydencjonalno-obronnej 
pierwszej połowy XVII w. – etap 
końcowy opracowania. 
Doświadczenie zawodowe:  
1 maja 1978 r. początek pracy zawodowej: w Centrum Projektowania, Badań  
i Realizacji Obiektów Kultury w Warszawie, na stanowisku asystenta proj., 
następnie st. asystenta. 
Od 16.05.1981 r. praca w Pracowni Konserwatorsko-Badawczej Miejskiego 
Biura Projektów w Krakowie, na stanowisku st. asystenta, później 
projektanta, od połowy 1982 r. kierownika zespołu. 
Od 1.11.1985 r. praca w Pracowni Badań Architektonicznych PKZ Kraków, na 
stanowisku specjalisty ds. badań architektonicznych, następnie st. specjalisty. 
W strukturze organizacyjnej pracowni funkcja kierownika zespołu badawcze-
go, w 1990 r. jednocześnie zastępcy kierownika pracowni. 
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Od 1.01.1991 r. praca w Wydziale Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Kra-
kowa, na stanowisku inspektora, od 1.10.1998 r. kierownika Referatu Ogólno-
konserwatorskiego. Po reorganizacji Urzędu w 1999 r. i dymisji dotychcza-
sowego dyrektora Z. Beiersdorfa od dnia 1 maja 1999 r. stanowisko p.o. 
kierownika Referatu Ochrony Zabytków (dawnego Wydziału), od 24 marca 
2000 r. do 31 maja 2001 r. p.o. kierownika Oddziału Ochrony Zabytków; do 
28.02.2003 r. inspektor, zastępujący kierownika Oddziału (Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków) w czasie jego nieobecności. Od 1.03.2003 r. Małopolski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków.  
Dodatkowe kwalifikacje:  
Od 1994 r. – tytuł Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 
ds. zabytków rezydencjonalnych i militarnych, w latach 1997 – 2001 r. 
Rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie ochrony zabytków 
nieruchomych, specjalności: rewaloryzacja zabytkowej architektury – zespoły 
rezydencjonalne i militarne.   
Udział w stowarzyszeniach:    
– Członek Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji od chwili powstania tej orga-

nizacji w 1991 r. (w latach 1992-98 prezes Oddziału Krakowskiego TPF, 
obecnie członek Zarządu Oddziału Krakowskiego). 

– Od 1985 r. członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 
– Od 1998 r. członek Komitetu Kopca Kościuszki oraz Towarzystwa Miłoś-

ników Historii i Zabytków Krakowa. 
– Od marca 2001 r. członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Kra-

kowa – członek Prezydium SKOZK, praca w Komisji Programowania i Oce-
ny Realizacji. 

– Od 2006 r. członek Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, praca w Se-
kcji Architektury Obronnej PKN ICOMOS. 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ ZAWODOWYCH 
1. Dokumentacje historyczno-konserwatorskie i prace studialne: 
– Dwór w Rogowie – studium rekonstrukcji (wraz z wystrojem wnętrz) – 

praca magisterska na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 1978 r., 
promotor – prof. dr Wiktor Zin. 

– Zamek w Gostyninie – skrócona dokumentacja historyczno-konserwator-
ska, Centrum Projektowania, Badań i Realizacji Obiektów Kultury, War-
szawa 1980 r. 

– Dwór w Bieżanowie (Kraków) – dokumentacja historyczno-konserwatorska 
wraz ze studium parku (współautor: mgr Danuta Czapczyńska), Miejskie 
Biuro Projektów w Krakowie 1982 r. 

– Dwór w Bolesławiu k. Olkusza – dokumentacja historyczno-konserwa-
torska wraz ze studium parku (współautor: mgr Barbara Kmiecik), MBP 
1984 r. 

– Zamek w Łańcucie – studium rekonstrukcji fazy XVII–wiecznej (współ-
autor: mgr Danuta Czapczyńska), MBP 1983 r., 

– Zamek w Chęcinach – studium rekonstrukcji fazy gotyckiej (współautor: 
mgr Danuta Czapczyńska),MBP 1984 r., 
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– Zamek w Rzeszowie – studium rekonstrukcji fazy XVIII-wiecznej (współ-
autor: mgr D. Czapczyńska), MBP 1985 r., 

– Studium otoczenia zamku w Dębnie k. Brzeska (park, fortyfikacje) (współ-
autor: mgr M. Kasprzyk), Pracownie Konserwacji Zabytków w Krakowie, 
1989, 

– Fort Nr 2 „Kościuszko” w Krakowie – studium rekonstrukcji stanu sprzed 
1914 r., 1996 r. 

– Pałac Mańkowskich w Krakowie (współautor: mgr Barbara Wojnar), 1998 r., 
– Fort N-1 „Zwierzyniec” d. Twierdzy Kraków, 1998 r., 
– Fort N-8 „Łobzów” nowego noyau Twierdzy Kraków, 1998 r.  
– Fortyfikacje Kamieńca Podolskiego – opracowanie studialne w ramach 

grantu KBN Instytutu Historii Architektury Politechniki Krakowskiej, 
1998-2000 r., 

– Wytyczne konserwatorskie do adaptacji fortu „Zbarż” d. Twierdzy War-
szawa, 2006-07 r., 

– Studium krajobrazowe fortyfikacji Zamościa – opracowanie wraz z zes-
połem Instytutu Architektury Krajobrazu PK 2007 r.,  

– Studium konserwatorskie frontu południowego Twierdzy Zamość – opra-
cowanie wraz z zespołem Instytutu Architektury Krajobrazu PK, 2007 r. 

2. Badania architektoniczne: 
– Pałac Larischa w Krakowie (wraz z mgr inż. arch. Marią Filipowicz), MBP 

1981 r., 
– Dwór w Bieżanowie (Kraków), MBP 1982 r., 
– Pałac Bludowskich w Cieszynie (wraz z mgr inż. arch. Marią Filipowicz), 

MBP 1982 r., 
– Fortyfikacje zamku w Rzeszowie – nagroda za najlepsze opracowanie ba-

dawcze PKZ w 1987 roku, 
– Dwór w Krzyszkowicach k. Myślenic, PKZ 1988 r., 
– Bastion pn-wsch. zamku w Wiśniczu, PKZ 1988 r., 
– Zespół czterech obiektów w parku Katarzyny II w Carskim Siole k. Peters-

burga (wraz z arch. Markiem Łukaczem), PKZ 1988, 
– Zamek w Pilicy – badania pałacu (wraz z mgr inż. arch. Marią Bicz- 

-Suknarowską) oraz badania fortyfikacji, PKZ1989, następnie dla prywat-
nego inwestora 1990 r., 

– Krypta kaplicy Morstinów przy kościele farnym w Wieliczce, 1991 r., 
– Fort Nr 31 „Św. Benedykt” w Krakowie, 1992 r., 
– Bastion V Fortu „Kościuszko” w Krakowie, 1993 r., 
– Fortyfikacje bastionowe zamku w Łańcucie: bastion pd-zach. i pn-zach. 

(badania interwencyjne), 1996-1999 r., 
– Glorieta Diany na zamku w Łańcucie, 1998 r., 
– Kaplica Różańcowa w Czernichowie, 1998 r. 

3. Projekty: 
– Dwór w Lipiu (woj. częstochowskie) – projekt adaptacji dla Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej – zrealizowany (praca zespołowa, pod nadzorem 
prof. S. Różyckiego), 1978 r. 

– Zespół pałacowy w Krzeszowicach pod Krakowem – koncepcja adaptacji 
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dla potrzeb Urzędu Rady Ministrów (wraz z mgr inż. arch. R. Tech-
mańskim), Centrum Projektowania, Badań i Realizacji Obiektów Kultury, 
1978 r., 

– Bastion południowo-zachodni zamku w Łańcucie – projekt odbudowy zni-
szczonego czoła i barku przy Ogrodzie Różanym – zrealizowany, 1996 r., 

– Projekt aranżacji dziedzińca wewnętrznego zamku w Rzeszowie (nawierz-
chnia, mała architektura)  - zrealizowany, 1995 r., 

– Projekt techniczny adaptacji bastionu IV zamku w Rzeszowie dla potrzeb 
Sądu Wojewódzkiego, 1995 r., 

– Projekt ekspozycji fortyfikacji miejskich w Wieliczce na obszarze Ogrodu 
Żupnego – zrealizowany, 1997 r., 

– Ostróg d. Bramy Fortecznej „Bielany” w Krakowie – projekt rekonstrukcji 
formy ziemnej osłony obiektu, 1995 r., 

– Projekt zagospodarowania obszaru wjazdu do zamku w Rzeszowie (nawie-
rzchnia, bramy, mała architektura, częściowa rekonstrukcja formy rawe-
linu) – częściowo zrealizowany, 1996 r., 

– Projekt odbudowy zniszczonego czoła bastionu północno-zachodniego 
wraz z aranżacją otoczenia Gloriety Diany, 1998-99 r. – zrealizowany,  

– Bastion V Fortu „Kościuszko” w Krakowie – adaptacja na Muzeum Ta-
deusza Kościuszki: koncepcja (wraz z mgr inż. arch. Lidią Trojanowską), 
1996 r., konsultacje do PT – zrealizowany, 

– Fort N-8 „Łobzów” – koncepcja uczytelnienia i scalenia kompozycyjnego 
zachowanych reliktów fortu, 1998 r., 

– Koncepcja i projekt techniczny wykonawczy odbudowy Kaplicy Różańco-
wej w Czernichowie, 1998-99 r.,  

– Projekt odbudowy i adaptacji pałacu w Śmiłowicach, 2002 r., zrealizowany 
(wraz z Krystyną Sołhaj-Janczykowską, Joanną Matuszek, Kazimierzem 
Węglarskim). 

4. Publikacje: 
– Gotycki zamek w Chęcinach – próba rekonstrukcji, w: Teka Komisji Urba-

nistyki i Architektury PAN, Kraków 1985 (wraz z mgr Danutą Czap-
czyńską), 

– Zamek Lubomirskich w Rzeszowie – próba rekonstrukcji wyglądu około 
połowy XVIII wieku,  w: Teka KUiA, Kraków 1985 (wraz z mgr D. Czap-
czyńską), 

– Krakowski Pałac Stefana Jordana, w: Rocznik Krakowski 1986, 
– Kasztele na polskim Spiszu – Teka KUiA 1988 (wraz z mgr E. Sadowską), 
– Fort „Kościuszko” – folder – wyd. Urząd Miasta Krakowa, Wydz. Ochrony 

Zabytków, 1992, 
– Fort Nr 31 „Św. Benedykt” – Atlas Twierdzy Kraków T.1, wyd. Urząd 

Miasta Krakowa, Wydz.Ochrony Zabytków, 1993, 
– Fort Nr 2 „Kościuszko” – Atlas Twierdzy Kraków T.3, wyd. Towarzystwo 

Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1994, 
– Zamek w Rzeszowie do końca XVIII w. – w: Dzieje Rzeszowa T.1, Rzeszów 

1995 (wraz z mgr Danutą Czapczyńską), 
– Prace konserwatorskie w Forcie Nr 31 “Św. Benedykt” w Krakowie, w: 

Fortyfikacja T. II - Fortyfikacja austriacka w Polsce,  Kraków 1995, 
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– Główne problemy i uwarunkowania działalności miejskich i wojewódzkich 
organów ochrony dóbr kultury w zakresie ochrony zabytków Twierdzy 
Kraków, tamże, 

– Fortyfikacje zamku w Pilicy, w: Fortyfikacja T.1, O skuteczną ochronę 
fortyfikacji historycznych, Kraków 1996, 

– Zabytki architektury obronnej XIX i XX w. w południowo-wschodniej Pol-
sce i problemy ich ochrony, w: Ochrona Zabytków Architektury Obronnej, 
Giżycko – Twierdza Boyen, 1997, 

– Bastionowe fortyfikacje zamku w Pilicy, w: Forteca Nr 1/97. 
– Fortyfikacje zamku w Łańcucie – najnowsze odkrycia, w: Forteca Nr 3/97 
– Konserwacja zabytków Twierdzy Kraków w latach 1992-98, w: Atlas 

Twierdzy Kraków Seria II Tom 1, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Ochrony 
Zabytków, Kraków 1998 (wraz z Waldemarem Brzoskwinią), 

– Ochrona i konserwacja obiektów dawnej twierdzy Kraków, w: Fortyfikacja 
Tom VIII: Lokalne programy ochrony i zagospodarowania zabytkowych 
zespołów obronnych, materiały z Krajowej Konferencji Samorządów Tery-
torialnych i Organizacji Pozarządowych, zorganizowanej pod auspicjami 
Generalnego Konserwatora zabytków przez Towarzystwo Przyjaciół 
Fortyfikacji przy współudziale Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen  
i Urzędu Miejskiego w Giżycku, Giżycko-Twierdza Boyen 10-12 września 
1999 r., Warszawa 1999 

– Problemy konserwatorskie obiektów i krajobrazu warownego dawnej 
Twierdzy Kraków, w: Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych PAN 
Oddz. w Krakowie, tom XLIII/1, Kraków 2000, 

– Kamieniec Podolski – fortyfikacje, w: Sprawozdania z posiedzeń komisji 
naukowych PAN Oddz. w Krakowie, tom XLIII/1, Kraków 2000. 

– O potrzebie badań fortyfikacji Kamieńca Podolskiego, w: Kamieniec 
Podolski, Studia z dziejów miasta i regionu, Tom I, Kraków 2000, 

– Fortyfikacje Podgórza, w: Podgórze w dziejach Wielkiego Krakowa, 
Materiały sesji naukowej odbytej 17 kwietnia 1999 r., Kraków 2000, 

– Mapa twierdzy 1899-1904 – Atlas Twierdzy Kraków T.12, Urząd Miasta 
Krakowa, Oddział Ochrony Zabytków, 2000 r. 

– Historia i rewaloryzacja Fortu nr 2 „Kościuszko”, w: 180 lat Kopca 
Kościuszki, Materiały sesji naukowej odbytej 15 kwietnia 2000 roku, 
Kraków 2001,  

– Hasło Twierdza Kraków, w Encyklopedii Krakowa, Kraków 2001 
– Fortyfikacje Krakowa, w: IX Europejskie Dni Dziedzictwa, Z dziejów 

obronności Krakowa, Kraków 2001 (wraz z mgr Haliną Rojkowską). 
– Z problematyki adaptacji fortów Twierdzy Kraków, Atlas Twierdzy Kraków 

Seria II Tom 2, Kraków 2002.  
– Forteca Wyszehrad w Pradze, w: Renowacje i zabytki, Nr 1/2004. 
– Zamek Jerzego Zbaraskiego w Pilicy – rezydencja militaris, w: Dzieło 

sztuki a konserwacja, Materiały LII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS, 
Kraków 20-22.XI.2003, Kraków 2004, s. 173-194 

– Zamek w Pilicy, w: Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-
kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców 2004, t. 2 Kultu-
ra, s. 89-98. 
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– Zarys historii badań i konserwacji zabytków architektury obronnej w Pol-
sce, w: Ochrona Zabytków nr 3/4 2004 r., s. 51-64. 

– Dzieła obronne Twierdzy Kraków – uwarunkowania adaptacji, w: Inży-
nieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych, VI Kon-
ferencja Naukowo-techniczna „Rew-Inż.2004”, Kraków 2004. 

– Architektura obronna na Litwie – Wilno, Troki, Kowno, w: Renowacje  
i Zabytki, Nr 4/2005, s.48-56. 

– Rejestr zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego, Kraków 
2007 – Redakcja i teksty, wraz z: A. Chudzik, K. Kasprzyk, E. Roma-
nowska, M. Sapeta. 

– Rekonstrukcje zamków – problem konserwatorski, w: Zabytki architektury obron-
nej – ochrona, zagospodarowanie, zarządzanie, Srebrna Góra 2007, s. 22-27. 

5. Inne: 
– Redaktor serii wydawniczej Atlas Twierdzy Kraków od 1993 r. do chwili 

obecnej, 
– Od 1997 r. członek rady programowej kwartalnika FORTECA. 
– Referaty m.in. na sesjach Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, w Sekcji 

ARCHITECTURA MILITARIS PAN w Krakowie, w Studenckim Kole Nau-
kowym „Architectura Militaris” przy Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, na licznych konferencjach konserwatorskich, np. na Sympoz-
jum Teoria i praktyka w ochronie zabytków architektury, zespołów i miejsc 
historycznych – Kraków 1998, w Sekcji Architektury Obronnej PKN 
ICOMOS w Warszawie, na konferencji Konserwacja ruin zamków PKN 
ICOMOS i KOBiDZ w Działdowie i in.  

– Wykłady na zajęciach fakultatywnych Instytutu Historii Architektury i Kon-
serwacji Zabytków PK, w Instytucie Archeologii UJ oraz na Studium 
Podyplomowym Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na 
Wydz. Architektury PK: „Konserwacja zabytków architektury obronnej”, 
„Fortyfikacje Kamieńca Podolskiego”, „Badania fortyfikacji zamku w 
Pilicy”, „Konserwacja zabytków postindustrialnych”, „Pryncypia ochrony 
zabytków Małopolski”, „Zarys historii fortyfikacji w Polsce” i in. 

– Konsultacje – na zaproszenie Instytutu Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków PK – prac dyplomowych związanych z architekturą obronną, 

– Nadzór konserwatorski nad całością prac remontowo-konserwatorskich na 
zamku w Rzeszowie, od 1987 r. do 1996 r. 

– Nadzór konserwatorski nad pracami w obrębie fortyfikacji zamku w Łań-
cucie – od 1998 do 2004 r. 
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mgr inż. arch., mgr historii sztuki Jacek Chrząszczewski  
Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Krakowie 
 

WIERZCHOSŁAWSKA MARIA  mgr historii sztuki  
ŁACHWA URSZULA  mgr inż. architekt  
MAKAREWICZ MARIA  mgr inż. architekt  
RACKA JOANNA  mgr historii sztuki  
URBAŃSKA KATARZYNA  mgr inż. architekt  
SUDEWICZ MAKSYMILIAN  mgr historii sztuki  
KADYŁO JANINA  mgr inż. ogrodnictwa  
TRAFAS-WOŁOSZYN MAGDALENA  mgr archeologii  
STACHURSKA TERESA  mgr prawa  
HIŻYCKA JOANNA  mgr historii sztuki  
JASIŃSKA MARIA  etnograf  
GRABOWSKI TOMASZ  inż. achitektury krajobrazu 
FRYC-OLEJNIK MONIKA  mgr historii sztuki  
WOJCIACZYK-BAWOŁ DOROTA  mgr historii sztuki  
HOFFMAN KRZYSZTOF  mgr historii  
KUŚ MIROSŁAW  mgr archeologi  
DUBIS ELŻBIETA  mgr archeologi  

 

 
 
Pracownicy WUOZ w Krakowie. U góry od lewej: Joanna Hiżycka, Marzena Rutkowska, 
Halina Nowak, Marzena Kwapień, Teresa Stachurska, Elżbieta Frąś, Monika Fryc-
Olejnik, Monika Rodzeń, Janina Kadyło; siedzą od lewej: Marian Myszka, Maria 
Wierzchosławska, Magdalena Trafas-Wołoszyn, Maksymilian Sudewicz, jako Mikołaj 
Urszula Łachwa, Maria Dorota Jasińska, Joanna Racka; u dołu: Maria Makarewicz 
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Delegatura WUOZ w Tarnowie 
 

33-100 Tarnów 
ul. Konarskiego 15 
tel/fax. (014) 621-28-27, 627-49-05 
e-mail: tarnow@wuoz.malopolska.pl.  
 
mgr archeologii ANDRZEJ CETERA — Kierownik Delegatury 

WALAWSKA JADWIGA konserwator - zabytkoznawca 
WOJTAL MARIA mgr historii sztuki 
MAGIERA MONIKA mgr historii sztuki 
SZTORC MARIA mgr etnografi  
TOKARCZYK GENOWEFA mgr historii sztuki 
TABOR TADEUSZ mjr, oficer WP  
BIEŃ EWA mgr inż. architekt  
 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Tarnowie 
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Delegatura WUOZ w Nowym Sączu 
 
33-300 Nowy Sącz 
ul. Wiśniowieckiego 127 
tel/fax. (018) 442-84-84 
e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl  
 
mgr historii BARBARA SKUZA — kierownik Delegatury 

LEWCZUK ZYGMUNT  mgr inż. architekt  
MENIO KRYSTYNA  mgr etnografii  
NITRIBITT ELŻBIETA  mgr inż. budownictwa  
MANNA MARIA  mgr konserwator dzieł sztuki  
FEDOROW ANDRZEJ  
 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Nowym Sączu. Od lewej: Andrzej Fedorow, 
Zygmunt Lewczuk, Barbara Skuza, Krystyna Menio, Elżbieta Nitribitt 
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Delegatura WUOZ w Nowym Targu 
 
34-400 Nowy Targ 
ul. Jana Kazimierza 22 
tel/fax. (018) 448-88-54 
e-mail: nowytarg@wuoz.malopolska.pl  
 
dr inż. arch. MIROSŁAW HOLEWIŃSKI — Kierownik Delegatury  

PIĄTEK EDYTA  mgr architekt  
PIWOWARCZYK ANNA  inż. ogrodnictwa  
HOGNO-JACHYMIAK JOANNA  mgr sztuki  

 
 

 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Nowym Targu. Od lewej: Joanna Drużbacka,  
Joanna Hogno-Jachymiak, Bożena Szewczyk, Anna Piwowarczyk 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Warszawie 

 
00-013 Warszawa 
ul. Jasna 10 
Centrala: 
(0-22) 826-57-52; 
(0-22) 828-58-05; 
(0-22) 826-37-30; 
Fax: 
(0-22) 826-37-08 
e-mail: info@mwkz.pl 
www.mwkz.pl 
 

mgr inż. arch. Barbara Jezierska — Mazowiecki 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 
Wykształcenie: 
– Państwowa Szkoła Architektury im. S. Noakowskiego 

w Warszawie – 1970 
– Politechnika Warszawska – Wydział Architektury – 

1979 
– Studia Podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gli-

wicach, konserwacja zabytków – 1995 
 

Praca: 
– Politechnika Warszawska w katedrze Profesora Sta-

nisława Marzyńskiego – 1969-1970 
– Biura Projektowe „Inwestprojekt” i „Miastoprojekt” 

w Bielsku-Białej – 1979-1990 
– Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejs-

kiego w Bielsku-Białej – 1991-2004 
– Miejski Konserwator zabytków w Bielsku-Białej – 1996 
– Działalność gospodarcza – projektowanie i przygotowanie inwestycji – 

1994-2001 
– Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście w War-

szawie na stanowisku kierownika technicznego i koordynatora ds. rewita-
lizacji – 2004-2007 

– Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – powołanie 10.05.2007 
 

Kwalifikacje i umiejętności : 
– Uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ogra-

niczeń oraz do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
i do kierowania robotami budowlanymi  

– Uprawnienia konserwatorskie do projektowania oraz kierowania robotami 
budowlanymi i nadzorowania robót w obiektach zabytkowych 
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– Służba przygotowawcza do służby cywilnej 
– Budowanie wizerunku instytucji publicznej 
– Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla sektora kultury 

 

Nagrody, osiągnięcia zawodowe i działalność społeczna: 
– Nagroda Ministra Kultury i Sztuki oraz Generalnego Konserwatora za 

remont konserwatorski ratusza w Bielsku-Białej 
– Nagroda za uratowanie przed wyburzeniem zabytkowej kamienicy w War-

szawie  
– Stworzenie Programu Rewitalizacji dla dzielnicy Śródmieście w Warszawie 
– Prowadzenie konferencji prasowych dla Burmistrzów dzielnicy Śród-

mieście 
– Działalność społeczna, m.in. w Stowarzyszeniu Architektów Polskich, w two-

rzeniu Izby Architektonicznej, w samorządzie osiedlowym, w organiza-
cjach pozarządowych, w związku zawodowym „Solidarność”. 

 
 

mgr Kazimierz Sztarbałło — Zastępca Mazowieckiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Warszawie 

CHODOROWSKA MAŁGORZATA Kier. Wydz. – historyk sztuki 
IRENEUSZ GOLA historyk sztuki 
SZCZĘSNA JOLANTA architekt 
BADEŃSKA MARIA historyk sztuki 
ŁUGOWSKI PIOTR historyk sztuki 
PIWOWARSKA MAGDALENA historyk sztuki 
UDZIELA-ŁABĘDA ALEKSANDRA Kier. Wydz. – mgr inż. 
LEWICKA HANNA historyk sztuki 
KRASUCKI MICHAŁ historyk sztuki 
RAFAŁ NADOLNY Kier. Wydz. – historyk sztuki 
LASEK JOANNA historyk sztuki 
SZCZEPANIAK ROMAN archeolog 
ZIENTEK JOANNA historyk sztuki 
SZOBER PATRYCJA historyk sztuki 
LIBELT MICHAŁ historyk sztuki 
ZIELIŃSKA IWONA technik hotelarz 
JĘDRZEJEWSKA ANNA archiwista 
KOPERSKA HALINA Kier. Wydz. – archeolog 
BOCHEŃSKA AGNIESZKA archeolog 
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Pracownicy WUOZ w Warszawie.  
Od prawej w pierwszym rzędzie siedzą: Kazimierz Sztarbałło, Małgorzata Chodorowska, 
Halina Koperska, Barbara Jezierska, Elżbieta Grzesiak, Grażyna Winczewska; 
W pierwszym rzędzie od prawej stoją: Hanna Lewicka, Joanna Lasek, Jolanta Szczęsna, 
Katarzyna Śledzianowska, Renata Bonisławska, Monika Garnavault, Magdalena Piwowarska, 
Danuta Szczęch, Anna Sarnowska, Wiesława Armata, Katarzyna Zielińska; 
W drugim rzędzie od lewej: Marcin Libelt, Beata Koźbiał, Joanna Zientek, Stefania Antonowicz, 
Elżbieta Szapiel, Roman Szczepaniak, Agnieszka Bocheńska, Ireneusz Gola, Piotr Ługowski, 
Ryszard Bogdański, Rafał Nadolny, Michał Krasucki 
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Delegatura WUOZ w Ciechanowie 
 
06-400 Ciechanów  
ul. Strażacka 6  
tel/fax (023) 672 49 52 
e-mail: ciechanow@mwkz.pl 
 
KRZYSZTOF KALIŚCIAK, muzealnik — Kierownik Delegatury  

GOŁĘBIEWSKA WANDA zootechnik 
NOWACKA HANNA ekonomista 
SIEMIONKO BOŻENA dokumentalista 
MAŁOWIECKI RYSZARD historyk sztuki  
POLENS KRZYSZTOF radca prawny 
WOJDAT HENRYK inżynier budownictwa 
ROBERT ZABOROWSKI konserwator 
ANNA GROSS politolog 
DŁUBAKOWSKI ZBIGNIEW archeolog 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Ciechanowie.  
Pierwszy rząd od lewej: Henryk Wojdat, Hanna Nowacka, Wanda Gołębiewska,  
Anna Gross, Bożena Siemionko; 
drugi rząd od lewej: Zbigniew Dłubakowski, Paweł Kowalski, Krzysztof Kaliściak, 
Robert Zaborowski 



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie 

 

271 

Delegatura WUOZ w Ostrołęce 
  
07-400 Ostrołęka  
ul. Kościuszki 16 
tel/fax (029) 764 22 38 
e-mail: ostroleka@mwkz.pl 
 
ELŻBIETA OLEJAK, architekt — Kierownik Delegatury  

BALCERZAK MAŁGORZATA archeolog 
BIEDRZYCKA MAŁGORZATA inżynier budownictwa 
GWIAZDOWSKA MARIANNA ekonomista 
PŁUŻYCZKA DANUTA ogólnokształcące 
SAGAŁO-SADOWSKA AGNIESZKA historyk sztuki 
JAGIELSKA JADWIGA biolog 
GRODZKA BARBARA inżynier budownictwa 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Ostrołęce. Od lewej: Justyna Jagielska, Elżbieta 
Olejak, Irena Marcinkowska, Jadwiga Jagielska, Barbara Grodzka, Marcin Kubas, 
Agnieszka Sagało  
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Delegatura WUOZ w Płocku 
  
09-400 Płock  
ul. Zduńska 13a 
tel. (024) 262 76 71, 262 78 34,  
tel/fax (024) 262 75 58 
e-mail: plock@mwkz.pl 
 
EWA JASZCZAK — Kierownik Delegatury  
inżynier chemik konserwacji zabytków  

DOBEK TOMASZ fotograf 
TUCHOLSKI ANDRZEJ archeolog 
SOBCZAK GRAŻYNA ekonomista 
SOBIERAJSKA JOLANTA technik budowlany 
ZAREMBA DOROTA konserwator 
RAFAŁ KRUPA leśnik 
ŁUKASIK KRYSTYNA konserwator 
KICIAK PIOTR historyk sztuki 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Płocku. Od lewej: Ewa Jaszczak, Andrzej Tucholski, 
Dorota Zaremba, Grażyna Sobczak, Rafał Krupa, Krystyna Łukasik, Piotr Kiciak, 
Tomasz Dobek 
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Delegatura WUOZ w Radomiu 
 

26-600 Radom 
ul. Żeromskiego 53 
tel. (048) 363 92 14 
tel/fax (048) 363 85 14 
e-mail: radom@mwkz.pl 

 
MAREK FIGIEL, archeolog — Kierownik Delegatury 

BALIŃSKA ANETA inżynier budownictwa 
GOLA TOMASZ historyk sztuki 
PODKOWA MARZENA inspektor 
DRABIK ZDZISŁAWA inżynier budownictwa 
GRZESZCZYK LUCJA programista 
KROK JOANNA ekonomista 
BUJAKOWSKI WITOLD archeolog 
PIECYK KAMILA inżynier budownictwa 
LIPKO MONIKA historyk sztuki 
DOMAGAŁA ANDRZEJ inżynier leśnik 
CZABAN ARTUR radca prawny 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Radomiu. Od lewej: Kamilla Piecyk, Łucja Grzeszczyk, 
Zdzisława Drabik, Andrzej Domagała, Monika Lipko, Tomasz Gola, Marek Figiel, 
Joanna Krok, Marzena Podkowa, Witold Bujakowski, Artur Czaban 
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Delegatura WUOZ w Siedlcach 
 

08-110 Siedlce 
ul. Bema 4a 
tel/fax (025) 633 94 58 
e-mail: siedlce@mwkz.pl 

 
STANISŁAW FIEDORCZUK, historyk sztuki — Kierownik Delegatury 

WOŹNICA MARTA filolog 
GOMZA EWA teolog 
OSTAS CEZARY historyk sztuki 
SIDORCZUK-ANDRZEJEWSKA ZOFIA historyk sztuki 
STARCZEWSKI MIROSŁAW archeolog 
MARTYNIUK-DROBYSZ AGNIESZKA archeolog 
SASIN KRZYSZTOF fotograf 
KACZOR EWA architekt krajobrazu 
PRACHNIO TOMASZ kierowca 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Siedlcach. Od lewej: Mirosław Starczewski,  
Tomasz Prachnio, Ewa Kaczor, Ewa Gomza, Krzysztof Sasin, Marta Woźnica,  
Stanisław Fierdorczuk, Zofia Sidorczuk-Andrzejewska, Cezary Ostas,  
Agnieszka Martyniuk-Drobysz 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Opolu 

 
45-082 Opole 
ul. Piastowska 14 
tel. (077) 4524 433 
fax (077) 4524 750, 
e-mail: wosoz@wbd.pl 
www.wuozopole.neostrada.pl 
 

mgr Iwona Solisz — Opolski Wojewódzki  
Konserwator Zabytków 

 
Wykształcenie 
Studia latach 1993-1998 studia na Uni-
wersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu, Wydział Konserwatorstwa i Muze-
alnictwa – magister konserwatorstwa. 
Wcześniej, w latach 1988-1990 ukończo-
ne Pomaturalne Studium Artystyczne  
w Nysie – technik konserwator zabytków 
architektury. W roku 2006-07 studia po-
dyplomowe w Małopolskiej Szkole Admi-
nistracji Publicznej Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie, na kierunku: Zarzą-
dzanie w Administracji Publicznej. Praca 
dyplomowa nt. Rola samorządu w ochro-
nie zabytków. 

Droga Zawodowa 
W latach 1990-2000 współpraca przy 
realizacjach konserwatorskich w nastę-
pujących obiektach zabytkowych: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 
Katedra na Wawelu w Krakowie, Skarbiec Katedry Wawelskiej, Klasztor OO. 
Kamedułów na Bielanach w Krakowie, Bożnica Tempel w Krakowie, Klasztor 
Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Następnie refektarz klasztoru oraz Kaplica 
Matki Boskiej OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.  

Od roku 2000 praca na stanowisku ds. ochrony zabytków w Starostwie 
Powiatowym w Kluczborku (realizacja porozumienia zawartego pomiędzy 
Wojewodą Opolskim a Powiatem Kluczborskim w zakresie prowadzenia 
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). W tym czasie m.in.:  
– Udział w Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej Kraków 2000 

Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji – Kraków 23- 
-26.10.2000 r.,  
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– Referat na Konferencji Naukowej Zabytki stolarki artystycznej we wnę-
trzach sakralnych. Ich problematyka zabytkoznawcza, konserwatorska i 
kultowa, 30.09.-01.10.2005r. Toruń. Referat i prezentacja nt.: „Proble-
matyka konserwatorska ołtarzy ambonowych w dawnych kościołach 
ewangelickich Powiatu Kluczborskiego” – materiał złożony do druku. 

– Przygotowanie w Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku autorskiej 
wystawy „Konserwacje – renowacje – rekonstrukcje”, prezentowanej  
w dniach 24.06 – 02.11.2005r. – element programu Europejskich Dni Dzie-
dzictwa na terenie województwa opolskiego. 

– Udział w Kongresie Konserwatorów Polskich, Warszawa 5-6.10.2005r.  
– Referat podczas VIII Turystycznego Seminarium Naukowo-Szkoleniowego: 

Możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa kulturowego w turystyce 
– Chocianowice, 28.09.2007r., referat i prezentacja na temat: „Potencjał 
turystyczny zabytków w powiatach kluczborskim i oleskim; możliwości 
ochrony i pomocy w turystycznym zagospodarowaniu”. 

– Artykuły prasowe dotyczące zabytków i zasad ich ochrony oraz opra-
cowywanie materiałów do lokalnych wydawnictw poświęconych promo-
waniu wiedzy o zabytkach. 
 

Od marca 2008r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 

mgr Krzysztof Spychała — Zastępca Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Opolu 

Wydział Zabytków Nieruchomych 
mgr Elżbieta Molak – kierownik wydziału  
mgr Bożena Szostak-Zatoka 
mgr inż. arch. Dagmara Kostrzewska 
mgr Joanna Pawłowska 
mgr Magdalena Karpińska 
mgr Paweł Godlewski 
mgr inż. arch. Zbigniew Wrześniowski 
mgr Grzegorz Naumowicz 
mgr Bogusław Patyniak  
 
Wydział Zabytków Ruchomych  
mgr Anna Strzoda 
mgr Anna Molenda 
mgr Aleksandra Ziółkowska 
 
Wydział Zabytków Archeologicznych 
Krzysztof Spychała – kierownik wydziału 
mgr Grzegorz Molenda 
mgr Artur Rapiński 
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Stanowisko Pracy ds. Dokumentacji i Rejestru Zabytków 
mgr Szymon Ozimek 
mgr Mirosław Leśniewski 
 
Księgowa – mgr Zofia Kampczyk  
Kadry – mgr Ewa Kozłowska 
Referent prawny – mgr Krzysztof Bukowski 
Sekretariat – Małgorzata Świerc 
Kierowca – Antoni Korczyński 

 

 
 

Pracownicy WUOZ w Opolu. I rząd od lewej: Grzegorz Molenda,  
Krzysztof Spychała, Bożena Szostak-Zatoka, Paweł Godlewski, Zofia Kampczyk,  
Joanna Pawłowska, Zbigniew Wrześniowski, II rząd od lewej: Małgorzata Świerc,  
Anna Strzoda, Anna Molenda, Bogusław Patyniak, Szymon Ozimek,  
Aleksandra Ziółkowska, Elżbieta Molak, Antoni Korczyński, Grzegorz Naumowicz, 
Artur Rapiński, Mirosław Leśniewski 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
z siedzibą w Przemyślu 

 
ul. Jagiellońska 29 
37-700 Przemyśl 
tel./fax (016) 6786178  
            (016) 6785944 
e- mail: wkzabytkow@poczta.onet.pl 

 
Dr Grażyna Stojak — Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu 

 
Dr Grażyna Stojak jest historykiem sztu-
ki. Studia ukończyła w Instytucie Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 1986 roku, doktorat obroniła na Wy-
dziale Filozoficznym UJ z zakresu peda-
gogiki kultury. Już podczas studiów 
historii sztuki wykazywała duże zainte-
resowanie historią architektury; z tego 
zakresu wybrała wówczas temat swojej 
pracy magisterskiej, poświęconej kapli-
cy Zbaraskich przy kościele oo. Domi-
nikanów w Krakowie. Po ukończeniu 
studiów rozpoczęła studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej, któ-
re kontynuowała jeszcze przez 2 lata.  

Po studiach powróciła do Przemyśla  
i rozwijała swoje zainteresowania histo-
rią architektury oraz w zakresie upo-
wszechniania plastyki. Podjęła współ-
pracę z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, która trwała od 1988 r. do 1998 r. Prace te były prowadzone 
równolegle do etatowej pracy w szkolnictwie. Od 1992 roku do 1999 roku 
była pomysłodawcą i dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu. 

Od 1998 roku rozpoczęła pracę nad doktoratem i zajęła się działalnością 
naukową. W ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Przemyślu redagowała szereg publikacji popularnonaukowych; jest także 
autorką szeregu referatów z zakresu historii architektury, wygłoszonych 
podczas sesji naukowych. Do najważniejszych artykułów z zakresu historii 
architektury należą: „Kaplica rodowa Książąt Zbaraskich przy kościele Do-
minikanów w Krakowie”, „Zespół podworski w Nienadowej”, „Prezbiterium 
Archikatedry w Przemyślu – gotyk czy neogotyk!”,„Koncepcja zagospoda-
rowania zespołu podworskiego w Nienadowej”, „Greko-katolickie cerkwie 
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katedralne w Przemyślu. Uwagi na marginesie dziejów zabytków architektury 
– od czasów rozbiorów do współczesności.” 

Wraz z nieżyjącym już dziś prof. Janem Samkiem opracowała publikację 
albumową pt.: „Przemyśl 50 lat temu i dziś”. Publikacja ta została 
dofinansowana przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W 2005 roku obroniła doktorat, w którym zawarła swoje prace badawcze 
w zakresie pedeutologii; swoje doświadczenia w kształceniu i doskonaleniu 
dorosłych w zakresie sztuk plastycznych zebrała i opublikowała w książce pt. 
„Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole.” 

Od 2000 roku stałym miejscem pracy w wymiarze pełnego etatu było 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, gdzie jako kustosz zajmowała się 
zbiorami architektonicznymi, planami i projektami architektury w zbiorach 
muzealnych, atelier fotograficznym XIX/XX w., tkaninami historycznymi, daw-
nym szkolnictwem oraz sztuką nieprofesjonalną. Wygłosiła szereg referatów 
naukowych i napisała wiele publikacji w powyższych tematach, co uwidocz-
niła w swoim dorobku naukowym. Do najważniejszych osiągnięć należą autor-
skie opracowania z zakresu starej fotografii i dawnego szkolnictwa.  

Atmosferę dawnej klasy szkolnej ukazała w wystawie „Klasa starej daty”, 
za którą przemyskie muzeum otrzymało „Sybillę 2002” w prestiżowym 
Ogólnopolskim Konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne roku 2002. 
Jako kustosz Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej jest autorką wielu 
wystaw, m.in.: „Mój podpis pamiątką Ci będzie”, „Malarstwo Cezariusza 
Kotowicza”, „Pejzaż kresowy w malarstwie M. Dmytrucha”. W roku 2005 w 
Muzeum Historii Miasta Przemyśla odtworzyła dawne atelier fotograficzne 
Bernarda Hennera z przełomu XIX/XX wieku i odtąd fotografia stała się jej 
pasją. Jest autorką książek: „ Śladami rodziny Hennerów” (2006), „Z albumu 
Adama Wysokiego” (2006), „Świat Franciszka Zalewskiego” (w przygoto-
waniu), a także artykułów związanych z fotografią („Oskar Morawetz – 
fotograf dwóch społeczności?”). Przez ostatnie dwa lata uczestniczyła w 
obradach jury Międzynarodowego Konkursu Fotografii Niekonwencjonalnej 
„Fotoodlot” w Rzeszowie, a także ogólnopolskiego Konkursu Twórczości 
Pedagogów będących artystami. 

Od ponad 25 lat aranżuje wystawy sztuki współczesnej, zarówno 
profesjonalnej, jak i amatorskiej. Od 2000 roku związana była z Galerią 
Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu, gdzie do najcieplej wspominanych 
przez nią wystaw należą: „Grafiki komputerowe Z.Beksińskiego”, „Fotografie 
i realia scenografii T.Kantora”, „Malarstwo Ryszarda Dudka”, obecnego 
dyrektora BWA w Rzeszowie, fotografie portretowe z Wiosny Poetów Grażyny 
Niezgody. Jest autorką wielu tekstów do katalogów wystaw artystycznych or-
ganizowanych przez WDK w Rzeszowie. Należy do Grupy Twórczej „Droga”.  

W maju 2008 r. otrzymała tytuł „Podkarpackiego Pegaza” za książkę 
„Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole”.  

W chwili obecnej praca naukowa poświęcona jest działalności architektów 
z przełomu XIX i XX wieku; opublikowałam już obszerny artykuł na temat 
działalności architektonicznej Kazimierza M. Osińskiego, zaś aktualnie 
przygotowuje esej na temat architekta Józefa Wojtygi, który wykonał 
kilkanaście projektów w pocz. XX wieku w okolicach Przemyśla.  
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Wieloletnie doświadczenie przekonuje o tym, że zna problematykę opieki  
i ochrony zabytków na terenie województwa podkarpackiego. Opracowała 
autorski program najważniejszych działań do wykonania w tym zakresie na 
terenie województwa podkarpackiego na najbliższe dziesięciolecie. 

 
mgr Zbigniew Jucha — Zastępca Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą  
w Przemyślu 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

z siedzibą w Przemyślu 
 

Halina Jurjewicz  starszy inspektor ochrony zabytków 
Małgorzata Olędzka  inspektor ochrony zabytków 
Teresa Piekarz  starszy inspektor ochrony zabytków 
Małgorzata Schild  inspektor ochrony zabytków  
Ewa Sosnowska  inspektor ochrony zabytków 
Krzysztof Szuwarowski  starszy inspektor ochrony zabytków 
Wiesława Wlazło  inspektor ochrony zabytków 
Irena Zając  starszy inspektor ochrony zabytków 
Izabela Kazimierz  inspektor  
Katarzyna Diduch  inspektor  
Piotr Kamiński  inspektor 
Zbigniew Jeliński  inspektor  

 
 

Delegatura WUOZ w Krośnie 
 
ul. Bieszczadzka 1 
38-400 Krosno 
tel./fax (013) 4322401 
tel. (013) 4320306 
e-mail: psoz@poczta.onet.pl 
 

mgr Antoni Bosak — Kierownik delegatury 

Klaudia Badzińska  starszy specjalista 
Barbara Łosowska-Dudek  starszy inspektor ochrony zabytków 
Krzysztof Habrat  starszy inspektor ochrony zabytków 
Bogdan Janusz  inspektor ochrony zabytków 
Maria Kujawska  starszy inspektor ochrony zabytków 
Beata Zeman specjalista 
Łukasz Dzik  inspektor  
Władysława Stapińska  inspektor  
Ewa Lorenz  inspektor  
Andrzej Osiński  inspektor  
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Delegatura WUOZ w Rzeszowie 
 
ul. Mickiewicza 7 
35-064 Rzeszów 
tel./fax (017) 8539461 
e-mail: sozrzeszow@poczta.onet.pl 
 

mgr Zbigniew Jucha — Kierownik delegatury 

Jolanta Białek  specjalista 
Beata Kaczorowska  specjalista 
Janusz Kosiorowski  starszy inspektor ochrony zabytków 
Barbara Łyżka  starszy inspektor ochrony zabytków 
Marta Nikiel  starszy inspektor ochrony zabytków 
Grażyna Pieniądz  starszy inspektor ochrony zabytków 
Monika Piękoś  starszy inspektor ochrony zabytków 
Barbara Stopyra  starszy inspektor ochrony zabytków 
Marta Wajdowicz  starszy inspektor ochrony zabytków 
Beata Witowska  starszy inspektor ochrony zabytków 

 
 
 

Delegatura WUOZ w Tarnobrzegu 
 
ul. 1 Maja 4 
39-400 Tarnobrzeg 
tel/fax (015) 8221595 
e-mail: wouztbg@op.pl 
 

mgr Dominik Komada — Kierownik delegatury  

Tomasz Biernicki  specjalista 
Dorota Komada   starszy specjalista 
Katarzyna Stefaniak  inspektor ochrony zabytków 
Sławomir Stępak  starszy specjalista 

 



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 

 

283 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Białymstoku 

 
ul. Dojlidy Fabryczne 23 
15-554 Białystok 
tel. (085) 7412332, 085 7326546  
fax (085) 7327562 
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl 

 
Andrzej Nowakowski — Podlaski Wojewódzki  

Konserwator Zabytków 
 

 
 
Wykształcenie: 
– Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, rok ukończenia: 1975 
– Politechnika Białostocka, Wydział Architektury – gospodarka przestrzenna 

(studia podyplomowe) rok ukończenia: 1995   
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych – zabytko-

znawstwo i konserwatorstwo dziedzictwa architektonicznego (studia 
podyplomowe), rok ukończenia: 2008 

Przebieg kariery zawodowej: 
– 01 kwietnia 1975 – 31 stycznia 1991 – Urząd Wojewódzki  

w Białymstoku, Biuro Projektów Budownictwa, stanowisko: starszy 
asystent, projektant architektury; 

– 15 lipca 1993 – 01 września 2006 – Urząd Miejski w Białymstoku, 
stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału, Naczelnik Wydziału, Główny 
Specjalista  
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– 01 września 2006 – do dziś – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 
Białymstoku, powołany na stanowisko Podlaskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  

 
mgr etnografii Zofia Cybulko — Zastępca Podlaskiego  

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Białymstoku 

 
Łucja Włoch – kierownik Wydziału Inspekcji – inż. budownictwa lądowego 
Jan Fiedoruk – starszy inspektor ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych – inż. wojsk zmechanizowanych,  
mgr organizacji i zarządzania 

Lucyna Stalończyk – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr zabytko-
znawstwa i konserwatorstwa  

Dariusz Stankiewicz – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr historii 
sztuki 

Iwona Marcinowicz-Jakimiuk – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr his-
torii sztuki 

Małgorzata Pawluczuk – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr biologii 
Rimma Sylwanowicz – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr archeologii   
Katarzyna Mierzyńska – inspektor ochrony zabytków – mgr historii 
Jerzy Maciejczuk – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr archeologii 
Jerzy Tołłoczko – starszy inspektor ochrony zabytków – mgr etnografii 
Agnieszka Płocka – inspektor ochrony zabytków – mgr konserwatorstwa 
Andrzej Sebastian Cieślik – starszy inspektor ds. archiwum – mgr archiwistyki  

 
 

 

 

 

 
Zdjęcie na sąsiedniej stronie przedstawia pracowników WUOZ w Białymstoku.  
Od lewej w górę: Jerzy Tołłoczko, Iwona Marcinowicz-Jakimiuk, Agnieszka Płocka,  
Dorota Sieredzińska, Andrzej Cieślik, Krzysztof Łuźniak, Jerzy Maciejczuk; 
Andrzej Nowakowski, Łucja Włoch, Małgorzata Pawluczuk, Walentyna Ostapczuk, 
Dariusz Stankiewicz; 
Lucyna Stalończyk, Monika Bekier-Kozłowska:  
Zofia Cybulko, Helena Dudel, Katarzyna Mierzyńska, Rimma Sylwanowicz, Jan Fiedoruk  
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Delegatura WUOZ w Suwałkach 
 

16-400 Suwałki  
ul. Sejneńska 13  
tel/fax (087) 566 37 41 
e-mail: del.suwalki@wuoz.bialystok.pl 
 
mgr archeologii Stanisław Tumidajewicz — Kierownik Delegatury 
 

st. inspektor ochrony zabytków – mgr inż. architekt  Joanna Jakubanis 
inspektor ochrony zabytków – mgr historii sztuki Minh Gutzeit 
inspektor ds. administracyjno-gospodarczych – technik ekonomista Beata Kisłowska 
kierowca – Jerzy Kowalczyk 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Suwałkach. Siedzą (od lewej):  Beata Kisłowska, 
Joanna Jakubanis,  
Stoją (od lewej):  Jerzy Kowalczyk, Minh Gutzeit, Stanisław Tumidajewicz 
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Delegatura WUOZ w Łomży 
 

ul. Nowa 2 
18-400 Łomża 
tel. (086) 216 34 08 
e-mail: del.lomza@wuoz.bialystok.pl 

 
mgr historii Bolesław Gadawski — Kierownik Delegatury 
 

st. inspektor ochrony zabytków – mgr kulturoznawstwa Irena Iwaniuk 
inspektor ochrony zabytków – mgr archeologii Małgorzata Kuklińska 
st.inspektor ochrony zabytków – technik ogólnobudowlany Ewa Tomaszewska 
st. inspektor ochrony zabytków – Sławomir Zgrzywa  
inspektor ds. administracyjno-gospodarczych – mgr nauk administarcyjnych 

Ewa Chojnowska 
kierowca – Andrzej Lichomski 

 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Łomży. Siedzą (od lewej): mgr Małgorzata Kuklińska, 
mgr Bolesław Gadawski, Ewa Tomaszewska; 
Stoją (od lewej): Sławomir Zgrzywa, mgr Ewa Chojnowska, Andrzej Lichomski 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Gdańsku 

 
ul. Kotwiczników 20 
80-881 Gdańsk  
tel. (058) 301 72 67 
Tel/fax (058) 301 62 68  
e-mail: wuoz.gda@wp.pl 
            wkzgd@op.pl 
www.ochronazabytkow.gda.pl 

 
dr Marian Kwapiński — Pomorski Wojewódzki  

Konserwator Zabytków 
 

 
 
Absolwent archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
w 1970 r. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał 16 października 
1978 r. W przygotowaniu rozprawa habilitacyjna. 

Zawodowo związany z muzealnictwem, najpierw z Muzeum Ziemi Lubus-
kiej w Zielonej Górze a od listopada 1983 do sierpnia 2004 z Muzeum Ar-
cheologicznym w Gdańsku. Od września 2004 na stanowisku Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Równolegle pracował w instytuc-
jach naukowych: Stacji Badawczej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej 
Akademii Nauk w Wolinie, Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego w Zielonej Górze, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze 
i Instytucie Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Autor ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu 
różnych dyscyplin humanistycznych: archeologii (m.in. książki „Analiza takso-
nomiczna kultur starszej połowy epoki brązu w dorzeczu Odry”, Gdańsk 
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1985; „Korpus kanop pomorskich”, Gdańsk 1999), historii nauki (m.in. książ-
ka „Kolekcja kanop pomorskich w dawnych zbiorach gdańskich”, Warszawa 
1995) filozofii kultury i estetyki. Działał też jako menadżer kulturalny, m.in. 
Galeria „Arche” przy Muzeum Archeologicznym w Gdańsku w latach 1986-
1991 (wystawy twórczości m.in. A. Kobzdeja, W. Hasiora, J. Nowosielskiego, 
E. Rozenstein, J. Berdyszaka). Program Galerii angażował archeologię jako 
metaforę poznawczą przydatną dla samooceny kultury wydającej sądy o prze-
szłości i stąd komunikatom artystycznym (okresowo wzbogacanym przez 
muzykę) towarzyszyły „przekazy” kultur archeologicznych. Był to również te-
mat grantów Komitetu Badań Naukowych oraz Fundacji Współpracy Polsko- 
-Niemieckiej, obecnie kontynuowanych przez Muzeum Archeologiczne w Gdań-
sku jako program badawczy pod nazwą Eidolon, koordynowany przez  
M. Kwapińskiego. Efektem programu w którym uczestniczy kadra akade-
micka z Poznania, Warszawy, Zielonej Góry, Torunia, Bydgoszczy i Gdańska 
jest obecnie 8 monografii indywidualnych i zbiorowych, o znamiennych tytu-
łach: Eidolon. Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy; 
Magiczne źródła filozofii greckiej; Myślenie przedfilozoficzne; Estetyka w ar-
cheologii; Umysł i kultura. 

Działał i uczestniczy w organizacjach społecznych: Lubuskie Towarzystwo 
Naukowe, Gdańskie Towarzystwo Naukowe; Stowarzyszenie Naukowe Archeo-
logów Polskich; Stowarzyszenie Muzealników Polskich. 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Gdańsku 
 

mgr Zofia Kawczyńska – Główny Księgowy WUOZ Gdańsk 
mgr Aleksandra Banach – starszy inspektor wojewódzki ds. zabytków 

ruchomych 
mgr Jolanta Barton-Piórkowska – starszy inspektor wojewódzki ds. rejestru 

zabytków, dokumentacji, informacji i promocji 
mgr Izabela Białobrzewska – inspektor wojewódzki ds. zabytków 

nieruchomych 
Bogdan Ciecholewski – starszy inspektor wojewódzki ds. ochrony założeń 

parkowych 
mgr Agnieszka Dyba – inspektor wojewódzki ds. zabytków nieruchomych 
mgr Dorota Hill – starszy inspektor wojewódzki ds. rejestru zabytków, 

dokumentacji, informacji i promocji 
mgr inż. arch. Teresa Iżewska – starszy inspektor wojewódzki  

ds. zagospodarowania przestrzennego 
mgr Teresa Jednaszewska – starszy inspektor wojewódzki ds. zabytków 

ruchomych 
mgr Magdalena Kosińska – inspektor wojewódzki ds. zabytków ruchomych 
mgr inż. arch. Dominika Król – inspektor wojewódzki ds. zabytków 

nieruchomych 
mgr inż. arch. Jolanta Potylicka – starszy inspektor wojewódzki ds. rejestru 

zabytków, dokumentacji, informacji i promocji 
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mgr inż. arch. Elżbieta Sieniawska – starszy inspektor wojewódzki  
ds. zabytków nieruchomych 

mgr Alicja Sobczak-Rząd – starszy inspektor wojewódzki ds. rejestru 
zabytków, dokumentacji, informacji i promocji 

mgr inż. arch. Ewa Stieler – starszy inspektor wojewódzki ds.planowania 
przestrzennego 

mgr Dorota Szmyt – starszy inspektor wojewódzki ds. zabytków ruchomych 
dr Grzegorz Szychliński – starszy inspektor wojewódzki ds.zabytków techniki 
mgr Anna Turczyn – inspektor wojewódzki ds.zabytków ruchomych 
mgr inż. arch. Jan Tusk – starszy inspektor wojewódzki ds. zabytków 

nieruchomych 
mgr inż. arch. Krystyna Żuławska-Kantorowska – starszy inspektor 

wojewódzki ds. zabytków nieruchomych 

Pracownicy administracyjni  
Izabela Biskupska  – starszy inspektor wojewódzki 
mgr Anna Chylewska  – inspektor wojewódzki 
Izabella Pieńkowska – inspektor wojewódzki 
Barbara Sakowska  – starszy inspektor wojewódzki 
Andrzej Długoszek  – kierowca 
 

 
 
Pracownicy WUOZ w Gdańsku. Od lewej w pierwszym rzędzie: Magdalena Kosińska, 
Dominika Król, Marian Kwapiński, Izabela Białobrzewska, Andrzej Długoszek,  
Bogdan Ciecholewski, Dorota Hill 
Od lewej w drugim rzędzie: Agnieszka Dyba, Anna Chylewska, Izabela Biskupska, 
Danuta Styp-Rekowska, Krystyna Żuławska-Kantorowska, Barbara Sakowska,  
Zofia Kawczyńska, Elżbieta Sieniawska, Jolanta Barton-Piórkowska, Jolanta Potylicka 
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Delegatura WUOZ w Słupsku 
 
ul. Jaracza 6 
76-200 Słupsk 
tel./fax (059) 842 64 34 
e-mail: sozslupsk@wp.pl 

 
mgr inż.arch. Zdzisław Daczkowski — Kierownik Delegatury  

mgr Emilia Depta – inspektor wojewódzki ds. zabytkowych parków  
i cmentarzy 

mgr Iwona Kozerska – starszy inspektor wojewódzki ds. zabytków 
archeologicznych 

mgr inż. arch. Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – starszy inspektor wojewódzki 
ds. zabytków nieruchomych 

mgr Stanisław Szpilewski – starszy inspektor wojewódzki ds. zabytków 
ruchomych 

mgr Dorota Szulecka – starszy inspektor wojewódzki ds. ruralistyki  
i architektury wsi 

Pracownicy administracyjni   
Jolanta Barabasz – starszy inspektor wojewódzki 
Janusz Kawalerowicz – kierowca 
 

 
 

Pracownicy Delegatury WUOZ w Słupsku. Stoją (od lewej): Janusz Kawalerowicz, 
Zdzisław Daczkowski, Stanisław Szpilewski;  
siedzą (od lewej): Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Iwona Kozerska, Emilia Depta, 
Jolanta Barabasz 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Katowicach 

 
ul. Francuska 12 
40-015 Katowice 
tel. (032) 2537798, 2564858 
e-mail: WKZ.katowice@poczta.internetdsl 

 
mgr Barbara Klajmon — Śląski Wojewódzki  

Konserwator Zabytków 
 
Historyk sztuki, absolwentka Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Podyplomowych Stu-
diów Konserwacji Zabytków Urbanistyki  
i Architektury, Politechniki Warszawskiej. 
W latach 1991-1997 – inspektor w Biurze 
Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta  
w Katowicach. 0d 1997 do 2007 r. kie-
rownik samodzielnego Referatu Ochrony 
Zabytków – Miejski Konserwator Zabyt-
ków, od kwietnia 2007 r. Śląski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków w Katowi-
cach. 

 
DOROBEK NAUKOWY i ZAWODOWY 
– „Katowicka kamienica mieszczańska 

1840-1918”, Katowice 1997; 
– „Ulica wolności w Chorzowie – jej 

dzieje i architektura” w: Zeszyty 
Chorzowskie t. 2, Chorzów 1998 – współautor;  

– „Dawne kolonie królewskohuckie” w: Zeszyty Chorzowskie t. 3, Chorzów 
1999 r.; „Historia rozwoju przestrzennego Piaśnik” w: Rocznik Świętochło-
wicki t. 5, Świętochłowice 2003; 

– „Witraże katowickich i bytomskich kamienic i budynków użyteczności 
publicznej w latach 1890-1939” w: Witraże na Śląsku. Materiały sesji Gór-
nośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Chorzów 2001; 

– „Neostylowe wyposażenie rudzkich kościołów na wybranych przykładach” 
w: Sztuka sakralna Rudy Śląskiej, Ruda Śląska 2005;  

– „Działalność architektoniczna Carla Bruggera na tle bytomskiej secesji” w: 
Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa Śląskiego, 
Materiały sesji Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki, Katowice 2006;  
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– „Zespół dawnego szybu „Krystyna” KWK „Szombierki” w Bytomiu – 
problemy konserwatorskie w obliczu likwidacji zakładu” w: Architektura 
przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji, 
Katowice 2000; 

– „Projekt Rewitalizacji zespołu Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej” w: 
Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt 
dla turystyki i rekreacji, Katowice 2004; 

– „Rewitalizacja kolonii Zgorzelec w Bytomiu” w: Historyczne Osiedla 
Robotnicze, Katowice 2005.    

– Autor licznych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych i nieruchomych, 
studiów urbanistyczno-historycznych; 

– W latach 1997-2002 rzeczoznawca Stowarzyszenia Historyków Sztuki; 
– Członek Zarządu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki;  
– Sekretarz Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Katowicach 
 

mgr Anna Fabiańczyk    Starszy inspektor 
mgr Magdalena Lachowska    Inspektor 
mgr Ryszarda Rajnich-Walawender Starszy inspektor 
mgr Justyna Harazim-Owczarek   Inspektor 
mgr Rafał Wiloch    Inspektor 
mgr Iwona Kaczor    Inspektor 
mgr Magdalena Labuz    Starszy inspektor 
mgr Grażyna Glanc-Kwaśny    Inspektor 
dr Jacek Pierzak    Starszy inspektor 
mgr Adam Szewczyk    Starszy inspektor 
mgr Katarzyna Limanowska    Starszy inspektor 
mgr Jarosław Rolak    Inspektor 
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Pracownicy WUOZ w Katowicach. Stoją od lewej (I rząd): Lucyna  Chrzan, Jacek 
Konior-kierownik delegatury w Bielsku-Białej, Ewa Jama, Irena Kwaśny, Barbara 
Kubica, Aleksandra Janikowska-Perczak - kierownik delegatury w Częstochowie, 
Henryk Ciastoń; 
II rząd: Iwona Kaczor, Maria Miksiewicz, Barbara Klajmon, Mirosław Rymer, Justyna 
Harazim-Owczarek, Włodzimierz Sikora; 
III rząd: Rafał Wiloch, Ryszarda Rajnich-Walawender, Anna Sypek,  
Magdalena Lachowska, Małgorzata Panek, Anna Fabiańczyk; 
IV rząd: Stanisław Rzegocki, Jacek Konieczny, Anna Wróbel, Jarosław Rolak 
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Delegatura WUOZ w Bielsku-Białej 
 
ul. Powstańców Śląskich 6 
43-300 Bielsko-Biała 
e-mail: sozbb@wp.pl 

 
mgr Jacek Konior — Kierownik Delegatury  

mgr Mariusz Godek Starszy inspektor 
mgr Irena Kwaśny Starszy inspektor 
mgr Jacek Konieczny Inspektor 
Lucyna Chrzan Starszy inspektor 
mgr Elżbieta Danyluk Inspektor 
mgr Jacek Reyniak Starszy inspektor 
mgr Ewa Jama Starszy inspektor 
mgr Barbara Kubica Starszy inspektor 
mgr Stanisław Rzegocki Starszy inspektor 
mgr Monika Miłaszwicz-Wajner Inspektor 
 
 
 
 

Delegatura WUOZ w Częstochowie 
 
ul. Mirowska 6 
42-217 Częstochowa 
soz.czestochowa@wp.pl 

 
mgr Aleksandra Janikowska-Perczak — Kierownik Delegatury  

mgr Jadwiga Borowska-Antoniewicz Starszy inspektor 
mgr Małgorzata Panek Starszy Inspektor 
mgr Anna Wróbel Inspektor 
mgr Anna Sypek Starszy inspektor 
mgr Jacek Koj Starszy inspektor 
mgr Włodzimierz Sikora Starszy inspektor 
Krystyna Białecka Starszy Inspektor 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Kielcach 

 
ul. Zamkowa 5  
25-009 Kielce  
tel/fax (041) 344-56-34, 344-27-20  
e-mail: wkz@kielce.zo-uw.gov.pl 
 
mgr inż. arch. Janusz Cedro — Świętokrzyski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
 
ŻYCIORYS  
I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Urodzony 03.07.1946r. w Kielcach, 
ukończył Liceum Ogólnokształcące 
im St. Żeromskiego w Kielcach i roz-
począł w tym samym 1964 r. studia 
na Wydziale Architektury PK w Kra-
kowie. Pracę magisterską na temat 
urbanistyki miasta Kielc obronił  
w 1971 r. 
– 1.04.1971 – 1.04.1972 pracował 

w Kieleckim Przedsiębiorstwie Bu-
dowlanym pełniąc funkcję kiero-
wnika obiektu w bezpośrednim 
wykonawstwie budowy; 

– 1.04.1972 – 31.12.1976 praco-
wał jako projektant w Przedsię-
biorstwie Przygotowania i Wyko-
nawstwa Inwestycji „Chemadin” 
w Kielcach. Prace projektanta 
obejmowały obsługę inwestycji przemysłowych i socjalnych zjednoczenia 
„Chemadin”; 

– 12.1975 – uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i wykona-
wstwa; 

– 1.01.1977 – praca w Przedsiębiorstwie Projektowania i Kompletacji Do-
staw „Chemadex” polegająca na projektowaniu obiektów przemysłowych  
i obsługi inwestycji; 

– 01.07.1979 rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Państwowym Pracownie 
Konserwacji Zabytków, gdzie na stanowisku starszego projektanta praco-
wał do 1982 (Projekty: Park i Pałac w Lubczy, koncepcja muzeum zabaw-
karstwa w Kielcach, klatka schodowa w pałacu biskupów w Kielcach – wystrój); 

– w 1982 r. wykonywał w ramach kontraktu BHZ PKZ trzy projekty ka-
mienic zabytkowych w Rydze na Łotwie poprzedzone badaniami ar-



PAŃSTWOWA SŁUŻBA OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE – STAN OBECNY 

 

298 

chitektonicznymi i ekspertyzami technicznymi wraz z przygotowaniem 
do realizacji; 

– w 1983 r. w trybie nadzoru nad wypełnianiem pustych przestrzeni reali-
zowanym pod nadzorem AGH prowadził badania interwencyjne architek-
toniczne piwnic w Bodzentynie; 

– w 1983 r. ukończył Studia Podyplomowe Badań Zabytków Architektury na 
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej; 

– 07.1983 – 10.1985 prowadził kontrakt w Rydze obejmujący kompleksowy 
projekt rewaloryzacji zespołu zabytkowego dawnego kościoła św. Jerzego, 
pozostałości zamku kawalerów mieczowych z początku XIII w wraz z przy-
ległymi kamienicami z przystosowaniem na muzeum sztuki użytkowej. Pra-
ce projektowe i konserwatorskie prowadzone pod jego kierownictwem 
miały na celu prezentację inderdyscyplirnarnego działania przy obiekcie 
zabytkowym jako konserwatorskiej metody pracy PKZ. Był to pierwszy 
kompleksowy kontrakt z pełną prezentacją metody. Jako kierownik kon-
traktu był generalnym projektantem, autorem wniosków z badań architek-
tonicznych, autorem koncepcji, projektu rewaloryzacji i adaptacji oraz 
elementów wnętrz. Jednocześnie z projektowaniem realizowane były prace 
konserwatorskie przy kilkukondygnacyjnej więźbie dachowej. Przyjęcie 
kompleksowej dokumentacji przez Ministerstwo Kultury Łotwy z bardzo 
wysoką oceną rozpoczęło etap realizacji prac budowlanych trwających do 
1988r. i otwarcie muzeum w 1989 r.; 

– 09.1988 – 1989 jako projektant i kierownik pracowni projektowej wykonał 
scenariusz i projekt wystawy konserwatorskiej PKZ (Kijów 1989 r. oraz 
Brno, CSR), projekty biblioteki w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrze-
jowie, projekt elewacji pałacu w Książu Wielkim, projekt tarasów i kamie-
niarki przy Muzeum Narodowym w Kielcach, aranżację gabinetu rycin, 
interwencyjne badania w Domu Kultury w Pińczowie (zespół popauliński), 
koncepcję zespołu sanatoryjnego w Busku-Zdroju w oparciu o istniejąca 
willę zabytkową Wiślica, projekt elewacji pałacu w Szczekocinach. Nadzo-
rował prace między innymi w Wąchocku (ściana fraterni). W 1989 r.  
w PBU „BIS” wykonał projekt rewaloryzacji synagogi Remuh” w Krakowie 
oraz opinię o stanie technicznym wraz z programem prac restauracyjnych 
i budowlanych synagogi Tempel w Krakowie. 

– w 1989 r. wykonał projekt budynku biskupów w Kielcach we współpracy 
autorskiej z mgr inż. arch. J. Wicem. Zrealizowany. 

– 09.1989 – 30.01.1991 r. wykonał kompleksową dokumentację projektową 
rewaloryzacji zespołu archimandryty w monastyrze św. Jerzego w Nowo-
grodzie Wielkim (Rosja). Realizację zadania miały prowadzić przedsię-
biorstwa miejscowe we współpracy z Finami; 

– od 1.03.1991 r. rozpoczął pracę w Służbie Ochrony Zabytków w Kielcach 
na stanowisku kierownika inspekcji zabytków nieruchomych, gdzie pra-
cuje do chwili obecnej; 

– od 01.1992 r. uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego ze specjal-
nością w zakresie projektowania, budowy, rozbiórki i utrzymania wszel-
kich obiektów budowlanych, co służy mu do działań zawodowych wykra-
czających ponad zobowiązania wynikające z umowy o prace. I tak: 
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wykonał nieodpłatnie opinie o stanie technicznym trzech budynków po 
powodzi w 1997 r., projekt okien wirydarza w klasztorze w Jędrzejowie, 
projekt odwodnienia ściany kapitularza w klasztorze w Wąchocku, projekt 
odtworzenia okien romańskich w ścianie płn. w kościele w Sulejowie oraz 
projekt rewaloryzacji portalu głównego. W klasztorze w Jędrzejowie 
wykonał projekt rewaloryzacji i uczytelnienia romańskiego portalu w ścia-
nie zachodniej pierwotnego kościoła. Wyżej wymienione prace zostały 
wykonane. W ramach zawodowych działań inspekcji wykonywał programy 
prac budowlanych i rewaloryzacyjnych oraz wstępne oceny stanu tech-
nicznego z określeniem kolejności i zakresu prac, a czasem również ze 
wskazaniem rozwiązania technicznego i technologicznego, co znajdowało 
odbicie w decyzjach administracyjnych. Szkicowe wytyczne konserwa-
torskie były formą pomocy inwestorom, przekonanym w tej formie,  
o właściwym sposobie realizacji zadania. Od dziesięciu lat współpracuje  
z konserwatorem Diecezji Kieleckiej i Sandomierskiej w sprawach 
realizacji decyzji konserwatorskich i remontów sakralnych obiektów za-
bytkowych włącznie ze wspólnymi inspekcjami i oceną stanu na miejscu. 

– od 02.10.2002 r. wykonuje obowiązki Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Odznaczenia 
– ZA ZASŁUGI DLA KIELECCZYZNY 
– ZŁOTA ODZNAKA ,,ZA OPIEKĘ NAD ZABYTKAMI’’ 
– MEDAL ,,PRO MEMORIA’’ 
– ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA KOMBATANTÓW RP  

i BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 
– ZA ZASŁUGI DLA REPUBLIKI PIŃCZOWSKIEJ 
– ODZNAKA „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY” 
– SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 
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Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Kielcach 

Adamczyk Anna, mgr historii sztuki  
Chojnacki Olgierd, mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa 
Ciosek Urszula, mgr historii sztuki 
Czernek Daniel, mgr archeologii 
Górecka Emilia mgr historii sztuki 
Książkiewicz Andrzej, mgr inż. historii sztuki 
Lejawa Jerzy, mgr archeologii 
Modras Joanna, mgr historii sztuki 
Piotrowicz Dariusz, dr inż. architektury  
Przychodni Andrzej, mgr archeologii 
Sabat Teresa, mgr inż. geodezji 
Wojtasik Zbigniew mgr historii sztuki 

 
 

 
 
Pracownicy WUOZ w Kielcach. Od lewej: Władysław Samiczak, Daniel Czernek, 
Bernadetta Kowalczyk, Urszula Grabalska, Olga Szkatuła, Wojciech Siudowski,  
Maria Wachecka, Teresa Sabat, Janusz Cedro, Jerzy Lejawa, Urszula Cisek,  
Teresa Wojtasik, Zbigniew Wojtasik, Emilia Górecka, Joanna Modras,  
Andrzej Przychodni, Andrzej Książkiewicz, Olgierd Chojnacki, Dariusz Piotrowicz 
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Delegatura WUOZ w Sandomierzu 
  
u. Opatowska 9 
27-600 Sandomierz 
tl./fax (015) 644-61-81 
e-mail: wuozsandomierz@wp.pl 
 
Jerzy Zub, mgr historii sztuki — Kierownik Delegatury  

Marek Florek, mgr archeologii 
Leszek Polanowski, mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa 
Marek Juszczyk, mgr historii sztuki 
 

 
 

Pracownicy Delegatury WUOZ w Sandomierzu. Od lewej: Leszek Polanowski, Jerzy Zub, 
Katarzyna Kijak-Dojka, Marek Florek 



PAŃSTWOWA SŁUŻBA OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE – STAN OBECNY 

 

302 

 

 



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie 

 

303 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Olsztynie 

 
ul. Podwale 1  
10-076 Olsztyn 
tel. (089) 521-85-30 
fax (089) 521-85-49 
e-mail: wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl 

 
Barbara Zalewska — Warmińsko-Mazurski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
 
Wykształcenie  
1982-1987 Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych, Jarosław 
specjalizacja: ceramika artystyczna 
1987-1993 Unwersytet im. Mikołaja Kopernika,  
Wydział Sztuk Pięknych  
specjalizacja: konserwatorstwo 
1997-1998 Politechnika Warszawska,  
Wydział Architektury: studia podyplomowe  
z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej 
2001-2002 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,  
Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej:studia podyplomowe z zakresu 
wyceny nieruchomości 
2002-2003 Szkolenie międzynarodowe w ramach 
projektu „BALCON” Szwecja-Litwa-Rosja-Polska „Służby ochrony zabytków  
w procesie rozszerzania Unii Europejskiej UE – podwyższanie jakości admi-
nistracji lokalnej i regionalnej” 
2004-2005 Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 
Wydział Sztuk Pięknych: studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa 
 

Doświadczenie 
1994-2004 – Miejski Konserwator Zabytków w Olsztynie  
administracja samorządowa, w tym:  
– kreowanie lokalnej polityki w dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego, 
– przygotowanie prac konserwatorskich  wraz z rozpoznaniem i badaniami  

obiektów i zespołów architektonicznych, architektoniczno-krajobrazowych, 
– realizacja programów ochrony krajobrazu kulturowego we współpracy ze 

szkołami ponadpodstawowymi, 
– współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi 

w sferze ochrony dóbr kultury (SKZ, WK „BORUSSIA”),  
– publikacje popularyzujące aktualny stan wiedzy o zabytkach w lokalnej prasie, in-

formacja medialna (Gazeta Olsztyńska, Gazeta Warmii i Mazur, Posłaniec Warmiński) 
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od 2004 – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków  
administracja rządowa, w tym:  
realizacja zadań wynikających z ustaw: o ochronie przyrody; o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym; Prawo budowlane; o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych; o lasach; o gospodarce nieruchomościami, a w szcze-
gólności z ustawy  dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami tj.: 
– krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 
– sporządzanie planów finansowania ochrony zabytków i opieki nad zabyt-

kami; 
– prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, 
– wydawanie, zgodnie z właściwością, decyzji, postanowień i zaświadczeń  

w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych; 
– sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań konser-

watorskich, architektonicznych,  
– prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych 

działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych; 
– organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ochrony zabytków i opie-

ki nad zabytkami; 
– opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek kon-

fliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz koordynacja działań przy rea-
lizacji tych planów; 

– upowszechnianie wiedzy o zabytkach,  
– współpraca ze społecznymi opiekunami zabytków.  

2004-2005 – zainicjowanie i doprowadzenie do powołania Regionalnego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Warmińsko-Mazurskiej Woje-
wódzkiej Rady Ochrony Zabytków.  
2005-2006 – edukacja regionalna: prowadzenie szkoleń we współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi m.in. dla pracowników lasów państwowych, stra-
ży granicznej,  
współpraca z uczelniami wyższymi w ramach praktyk studenckich (Toruń, 
Gdańsk, Wrocław) m.in. badań archeologicznych w Jemiołowie i Olsztynku, 
konserwacji malowideł ściennych w Okartowie i Nowym Mieście Lubawskim. 

Kompetencje organizacyjne i społeczne  
– Umiejętność kierowania dużym zespołem specjalistów różnych dziedzin. 

Wieloletnia praktyka w prowadzeniu biura Miejskiego Konserwatora Za-
bytków oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków m.in. w zakresie 
finansów i realizacji zamówień publicznych, przepisów w zakresie funkcjo-
nowania instytucji kultury, kadr, ISO itd.  

– Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bezrobotnych w ramach przygo-
towania wykwalifikowanych rzemieślników w zawodach ginących. 

– Umiejętność koordynowania działań międzysektorowych oraz aplikacji na 
zadania o charakterze ponadregionalnym: 

– 1999-2000 – koordynator polsko-szwedzkiego programu pilotażowego 
„Hallandzki Model Konserwacji Zabytków” (na poziomie Urzędu Marszał-
kowskiego) 
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– 2002-2004 –realizacja programu dot. turystyki kwalifikowanej “Europejski 
Szlak Gotyku Ceglanego” (INTERREG IIIB) w ramach współpracy 
międzynarodowej 

– 2002 – współdziałanie z WK „BORUSSIA” w ramach programu “Nowe 
życie pod starymi dachami” (PHARE 2000) 

– 2003-2004 – przygotowanie i realizacja programu w ramach współpracy 
regionu Halland (Szwecja) i gminy Olsztyn oraz Archiwum Państwowego w 
Olsztynie w zakresie digitalizacji archiwalnych materiałów źródłowych 
dot. Olsztyna - niepełnosprawni w społeczeństwie informacyjnym 

 

Wyróżnienia 
– wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Kon-

serwatorów Zabytków w dziedzinie popularyzacji zagadnień dot. ochrony 
regionalnego środowiska kulturowego 

– wyróżnienie za współpracę z muzeum regionalnym – Mecenas Muzeum 
Warmii i Mazur 

 

Wybrane opracowania autorskie 
– Gotycka architektura kościoła franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, 
– Sondażowe badania architektoniczne starego ratusza w Olsztynie (współ-

autor), 
– ewidencja zespołów dworsko-folwarcznych w gminach: Sorkwity, Kętrzyn, 
Świątki, 

– studium zagospodarowania przestrzennego jeziora Skanda w Olsztynie 
(współautor), 

– strefy ochrony konserwatorskiej m. Olsztyn (współautor), 
– karty ewidencji zabytków architektury i budownictwa w gminach: Reszel, 

Ostróda, i in.  
– studia wartości kulturowych dla gmin Dywity,  Małdyty i Nidzica (współ-

autor). 

Wybrane referaty 
– grudzień 2001 II Polsko-Niemiecka Konferencja  Architektura ryglowa – 

wspólne dziedzictwo; referat nt. Zabytkowa stolarka otorowa. Problema-
tyka ochrony na przykładzie miasta  Olsztyn,  

– luty 2002 V Forum Konserwatorów Zagrożenia Krajobrazu Kulturowego; 
referat nt. Ochrona dóbr kultury w aspekcie podziału zadań administracji 
publicznej  

– wrzesień 2002 Konferencja „Jak wykorzystać historię miejsca”; referat nt. 
Hallandzki Model Konserwacji Zabytków szansą zrównoważonego rozwoju 
regionu 

– marzec 2003/kwiecień 2004 II i III Europejska Giełda Informacji Reno-
wacyjnej  
referaty dot. działań samorządu lokalnego w sferze ochrony dóbr kul-
tury 

– wrzesień 2003 IV Polsko-Niemiecka Konferencja pt. „Architektura ry-
glowa – wspólne dziedzictwo” referat dot. architektury ryglowej War-
mii i Mazur 
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Publikacje 
– Klon. Przyczynek do problematyki ochrony układów ruralistycznych 

województwa warmińsko-mazurskiego, w: Rocznik Mazurski t. VI, 2002  
– Wielka odbudowa. Słów kilka o architekturze Szczytna drugiej i trzeciej 

dekady XX w., w: Rocznik Mazurski t. VII, 2003 
– współautor - Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, Olsztyn 2003 
– współautor - Architektura ryglowa na Warmii, Mazurach, w: ANTIKON Polsko-

Niemiecka Konferencja  „Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo – 2003 
– współautor - Architektura i budownictwo konstrukcji ryglowej na terenie 

Warmii, Mazur i Powiśla. Kościoły konstrukcji ryglowej, w: ANTIKON Polsko-
Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo – 2004 

– współautor  - Architektura i budownictwo konstrukcji ryglowej na terenie 
Warmii, Mazur i Powiśla. Architektura willowa konstrukcji ryglowej, w: 
ANTIKON Polsko-Niemiecka Konferencja „Architektura ryglowa - wspólne 
dziedzictwo – 2004 

– współautor - Zabytkowe wnętrze – rzecz o potrzebie badań, w: Warmiń-
sko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski, t. V, 2003  

– Środowisko kulturowe a samorząd. Hallandzki Model Konserwacji 
Zabytków, w: Zachowane-ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach 
jego kształtowania, Olsztyn 2003 

– Tradycja a współczesność. Budownictwo drewniane i ryglowe Warmii  
i Mazur, w: materiały konferencji naukowo-technicznej EKOMILITARIS, 
Zakopane-Kościelisko 2004 

– Z problematyki ochrony mieszkalnego budownictwa drewnianego powiatu 
szczycieńskiego, w: Rocznik Mazurski, t. X, 2006 

– Rewaloryzacja budowli średniowiecznych, w: Spotkania z zabytkami, nr 
11/2006 

– Miasta. Urbanistyka, architektura, zabytki, w: powiat szczycieński. 
Przeszłość-współczesność, Szczytno 2006 

– Budownictwo drewniane Mazur południowych, w: Pogranicza. Przestrzeń kul-
turowa. Rozprawy i materiały OBN im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 2007 

– Współautor – Architektura sakralna konstrukcji szkieletowej na terenie 
Warmii, Mazur i Powiśla, w: ANTIKON Polsko-Niemiecka Konferencja 
„Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo”, Szczecin 2008 

 
Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  

w Olsztynie 
 

Molga Wojciech – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Nieruchomych  
Sobaczewski Kazimierz – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków Nieruchomych 
Sikorski Jerzy – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Skolimowski Marek – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Derewońsko-Milewicz Joanna – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Taranta Irena – Inspektor Ochrony Zabytków  
Skrago Bartłomiej – Inspektor Ochrony Zabytków 
Koziatek Izabela – Inspektor Ochrony Zabytków 
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Krzaczek Anna – Inspektor Ochrony Zabytków 
Orzeł Olga – Inspektor Ochrony Zabytków 
Skarżyńska Magdalena – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Rutkowska Katarzyna – Inspektor Ochrony Zabytków 
Boś – Kamionka Elżbieta – Inspektor Ochrony Zabytków 
Korc Urszula – Starszy Inspektor 
Białęcki Rafał – Specjalista  
Wujastyk Marzena – Sekretarz Kierownika Jednostki 
Blady Alina – Główny Księgowy 
Świętochowski Grzegorz – Kierownik Wydziału ds. Inspekcji Zabytków 

Nieruchomych i Ruchomych – IZNR  
Przybyszewska-Koźbiel Małgorzata – Kierownik Wydziału ds. Inspekcji 

Zabytków Archeologicznych oraz Rejestru Zabytków, Dokumentacji 
Zabytków i Informatyki – IZAR  

Budnik Janina – Starszy Kasjer 
Jasiński Krzysztof – Kierowca 

 

 
Pracownicy WUOZ w Olsztynie. 
Rząd stojących od lewej: Krzysztof Jasiński, Olga Orzeł, Marzena Wujastyk,  
Wojciech Molga, Marek Skolimowski, Bartosz Skrago, Urszula Korc, Jerzy Sikorski, 
Małgorzata Przybyszewska-Koźbiel, Elżbieta Boś-Kamionka; 
Rząd siedzących od lewej: Kazimierz Sobaczewski, Anna Krzaczek, Izabela Koziatek, 
Barbara Zalewska, Alina Blady, Irena Taranta, Janinia Budnik, Rafał Białęcki 
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Delegatura WUOZ w Elblągu 
 

ul. Świętego Ducha 19 
82-300 Elbląg 
tel. (055) 611-20-10 
fax (055) 611-20-15 
e-mail: wuoz.elblag@wuoz.olsztyn.pl 
 
Mirosław Jonakowski — Kierownik Delegatury 
 

Gawryluk Maria – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Domino Jerzy – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Skulimowski Piotr – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Maksymiuk Monika- Inspektor Ochrony Zabytków 
Kobierowska Anna – Inspektor Ochrony Zabytków 
Szkolnicka Bożena – Specjalista ds. sekretariatu 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Elblągu. 
Rząd górny od lewej: Piotr Skulimowski, Jerzy Domino, Anna Kobierowska, Leon 
Piotrowski, Maria Gawryluk 
Rząd dolny od lewej: Bożena Szkolnicka, Mirosław Jonakowski, Monika Maksymiuk  
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Delegatura WUOZ w Ełku 
 

ul. Mickiewicza 11  
19-300 Ełk 
tel. (087) 621-61-52 
fax (087) 621-61-52 
e-mail: wuoz.elk@wuoz.olsztyn.pl 

 
Leszek Godzieba – p.o. Kierownika Delegatury 
 

Machul-Korszeko Aneta – Starszy Inspektor Ochrony Zabytków 
Stasiewicz Elżbieta – Specjalista 
Korenkiewicz Kamila – Sekretarka 

 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Ełku. Siedzą od lewej: Kamila Korenkiewicz,  
Aneta Machul-Korszeko; 
Stoją od lewej: Leszek Godzieba, Elżbieta Stasiewicz 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Poznaniu 

 
ul. Gołębia nr 2 
61-834 Poznań 
tel. (061) 852-80-03, 852-80-04 
fax (061) 852-80-02 
e-mail: wosoz@poznan.uw.gov.pl 
http://wosoz.bip-i.pl 

 
Aleksander Starzyński — Wielkopolski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
 
1967-1972 – studia na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu zakończone zdobyciem 
tytułu mgra archeologii. 
1973-75 – praca w Muzeum Miasta 
Środa Śląska na stanowisku kie-
rownika. Podczas pełnienia funkcji 
podjął prace związane z remon- 
tem kapitalnym kompleksu ratusza 
(część gotycka, renesansowa, su-
kiennice i część zabudowy z XIX w.) 
na siedzibę Muzeum. W momencie 
jego odejścia prace zaawansowane 
były w 90%. Z jego inicjatywy  
i pod jego nadzorem zrealizowany 
został kapitalny remont średnio-
wiecznych murów obronnych mia-
sta. Realizacje te znalazły uznanie 
u Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków we Wrocławiu, na które-
go wniosek Generalny Konserwator Zabytków przyznał mu srebrną odznakę 
„Za Opiekę nad Zabytkami”. 
1976 – W styczniu objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora ds. Zabyt-
ków Archeologicznych w nowo utworzonym województwie leszczyńskim, 
będąc zatrudnionym na etacie w Muzeum Narodowym w Poznaniu.  
1977 – Pełniąc tę samą funkcję, zatrudniony został w nowo utworzonym Biu-
rze Dokumentacji Zabytków w Lesznie. Jako pierwszy w Polsce ekspery-
mentalnie w roku 1978 rozpoczął realizację Archeologicznego Zdjęcia Polski 
na obszarze województwa leszczyńskiego. Realizacja pierwszego etapu Ar-
cheologicznego Zdjęcia Polski została zakończona (jako pierwsza w kraju)  



PAŃSTWOWA SŁUŻBA OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE – STAN OBECNY 

 

312 

w 1989 r. W latach 1979-82 koordynował i nadzorował ratownicze badania 
wykopaliskowe przy budowie zbiornika retencyjnego „Wonieść”. 
1983 – Z jego inicjatywy powołany został drugi w kraju Wojewódzki Ośrodek 
Archeologiczno-Konserwatorski, w którym objął funkcję dyrektora. Na siedzi-
bę ośrodka przyznany został przez wojewodę leszczyńskiego całkowicie zruj-
nowany pałac w Trzebinach wraz ze zdewastowanym parkiem. W ciągu dwóch 
lat pałac został wyremontowany, a park przywrócony do dawnej świetności. 
1989-90 – Odbył studia podyplomowe w zakresie konserwatorstwa archeolo-
gicznego na Uniwersytecie im.Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
1990 – Powołany został przez Generalnego Konserwatora Zabytków do komi-
sji przy Ministrze Kultury i Sztuki, której zadaniem było szczegółowe opra-
cowanie reformy służb konserwatorskich w Polsce. W przeciągu pół roku 
komisja przygotowała niezbędne materiały  konieczne do przeprowadzenia 
reformy. Została ona wdrożona w życie w styczniu 1991r., w wyniku której 
powstała Państwowa Służba Ochrony Zabytków. 
1991 – w wyniku przeprowadzonego przez Generalnego Konserwatora Zabyt-
ków w Warszawie konkursu objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Lesznie i utworzył, na bazie Biura Dokumentacji w Lesznie i Wo-
jewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego w Trzebinach, Wo-
jewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Lesznie, którym kierował do 
1999 r. W latach 1992-93 wyremontował kamienicę w Lesznie przy Pl. A. Ko-
meńskiego na nową siedzibę Wojewódzkiego Oddziału PSOZ.  

W latach 1995-1998 brał udział w pracach rady Programowej resortowego 
programu „Ochrona zabytkowych dworów i zespołów pałacowych” 
2000 – Po kolejnej reformie administracyjnej Służby Ochrony Zabytków, zwią-
zanej z reformą administracyjna kraju, kierował delegaturą w Lesznie Woje-
wódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, pełniąc jedno-
cześnie funkcję Koordynatora ds. Ochrony Zabytków Archeologicznych w wo-
jewództwie wielkopolskim. Był również członkiem Komisji Archeologicznej 
przy Generalnym Konserwatorze Zabytków. 
2002 – w dniu 2 kwietnia w wyniku przeprowadzonego konkursu został 
powołany na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.  

Obecnie jest członkiem: 
– Rady Naukowej Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków , 
– Kolegium Doradczego ds. Archeologii Durektora Krajowego Ośrodka 

Badań i Dokumentacji Zabytków  
– Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 
– Rady Naukowej Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w 

Szreniawie, 
– Rady Naukowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
– Rady Naukowej Muzeum w Dobrzycy  

Posiadane odznaczenia: 
– srebrna odznaka „Za opiekę nad zabytkami” 
– złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami” 
– odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
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Publikacje z ostatnich lat: 
– artykuł Archeologia Wielkopolski  w „Archeologii Żywej”,nr 3, 2005. 
– współautor „Kościołów drewnianych w Wielkopolsce”,Poznań 2003. 

Jednocześnie był redaktorem 2 wydanych numerów Wielkopolskiego Biule-
tynu Konserwatorskiego (T.I/2002, T.II/2003, T.III/1, 2006). 

Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach następujących stowarzyszeń: 
– Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 
– Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 
– Polski Związek Filatelistów. 

 
Jolanta Goszczyńska — Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Poznaniu 

 
Beger Janusz Specjalista 
Biegański Wiesław Starszy inspektor 
Bijas Maja Księgowa 
Dernoga Mirosława  Kierownik wydziału 
Drozdowska Grażyna Radca prawny 
Dworniczak Marta Kierownik wydziału 
Gajda Łucja Kierownik wydziału 
Goszczyńska Jolanta Z-ca WWKZ 
Grabska-Wolniewicz Mirosława  Starszy inspektor 
Grzegorczyk Ewa Starszy inspektor 
Grzelak Paulina Kierownik wydziału 
Jagiełło Wiesława Starsza księgowa 
Jajuga-Frąckowiak Hanna Księgowa 
Jastrząb Anna Inspektor 
Konopczyńska Justyna Inspektor 
Krawczewska Agnieszka Starszy inspektor 
Męczyński Witold Inspektor 
Mętkowska Grażyna Starszy inspektor 
Miecznikowski Jerzy Starszy inspektor 
Pawłowicz Justyna  Starszy inspektor 
Polaczyk Lidia Główna księgowa 
Skrzeczyńska Anna Inspektor 
Starzyński Aleksander WWKZ 
Tyl-Walczuk Anna Inspektor 
Wcisło-Mayer Anna Kierownik wydziału 
Włodarczak Edyta Referent 
Wojciechowski Aleksander Inspektor 
Zamojski Ziemowit Starszy inspektor 
Zaworska Katarzyna Starszy inspektor 
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Pracownicy WUOZ w Poznaniu. 
Dolny rząd od lewej: Łucja Gajda, Anna Tyl-Walczuk, Marta Dworniczak, Anna Jasrząb, 
Mirosława Dernoga, Aleksander Starzyński, Jolanta Goszczyńska, Lidia Polaczyk, 
Wiesława Jagiełło 
Górny rząd od lewej: Anna Wcisło –Mayer, Witold Mączyński, Paulina Grzelak,  
Wiesław Biegański, Janusz Beger, Marta Leśniewska (stażystka),  
Aleksander Wojciechowski, Agnieszka Krawczewska, Maja Bijas, Ziemowit Zamojski, 
Hanna Frąckowiak, Jerzy Miecznikowski  
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Delegatura WUOZ w Kaliszu 
  
ul. Tuwima 10 
62-800 Kalisz 
tel/fax (062) 757-64-21,  
tel. (062) 767-23-21 
e-mail: soz.kalisz@poznan.uw.gov.pl 
 
Beata Matusiak — Kierownik Delegatury  

Gaj Marcin Inspektor 
Małyszko Stanisław Starszy inspektor 
Mikołajczyk Maria Starszy inspektor 
Niekrasz-Strońska Joanna Starszy inspektor 
Rutkowska Dorota Starszy inspektor 
Talar Tomasz Inspektor 
Teske Grzegorz  Starszy inspektor 
Walczak Tomasz Kierowca 
Walczak Zdzisław Starszy inspektor 
Wojciechowska Monika  Inspektor 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Kaliszu. Od lewej: Stanisław Małyszko,  
Dorota Rutkowska, Beata Matusiak, Tomasz Walczak, Maria Mikołajak,  
Joanna Niekrasz-Strońska 
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Delegatura WUOZ w Koninie 
  
ul. Tuwima 2 
62-530 Kazimierz Biskupi 
tel. (063) 2447126, 2447183 
fax (063) 2447183  
e-mail: soz.konin@poznan.uw.gov.pl 
 
Janusz Tomala — Kierownik Delegatury  

Ciszyński Wojciech Starszy inspektor 
Górniak Barbara Starszy inspektor 
Lipowczyk Natalia Inspektor 
Pawlak Piotr Inspektor 
Sobierajska Irena Starszy inspektor 
Stefaniak Jolanta Starszy inspektor 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Koninie. Od lewej: Irena Sobierajska,  
Jolanta Stefaniak, Wojciech Ciszyński, Barbara Górniak, Natalia Lipowczyk  
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Delegatura WUOZ w Lesznie 
  
Plac Komeńskiego 6 
64-000 Leszno 
tel. (065) 529-93-83, 529-92-83 
fax (065) 529-92-83 
e-mail: soz.leszno@poznan.uw.gov.pl 
 
Małgorzata Mikołajczak — Kierownik Delegatury  

Karlik-Stefańska Małgorzata  Inspektor 
Kliś Agata Inspektor 
Matyjaszczyk Kinga Inspektor 
Nowakowski Jacek Starszy inspektor 
Pawlak Paulina Inspektor 
Wacławska Katarzyna  Starszy inspektor 
Wańska Marzena  Inspektor 
Wejman Grażyna Starszy inspektor 
Wilk Walter Starszy inspektor 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Lesznie. 
Dolny rząd od lewej: Paulina Pawlak, Grażyna Wejman, Walter Wilk,  
Małgorzata Mikołajczak 
Górny rząd od lewej: Jacek Nowakowski, Kinga Matyaszczyk, Marzena Wańska,  
Józef Andrzejewski 
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Delegatura WUOZ w Pile 
  
ul. Śniadeckich 46 
64-920 Piła 
tel. (067) 352-07-15, 067-352-07-16 
fax (067) 352-07-15  
e-mail: soz.pila@poznan.uw.gov.pl 
 
Roman Chwaliszewski — Kierownik Delegatury  

Czekała Romualda Inspektor 
Gryszkiewicz Lidia  Inspektor 
Kłysz Kinga Inspektor 
Piecuch Bernardeta Starszy inspektor 
Rojek Beata Starszy inspektor 
Żerebiło Iwona Starszy inspektor 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Pile. Od lewej: Mirosława Dernoga,  
Kinga Kłysz, Bernadeta Piecuch, Romach Chwaliszewski, Beata Rojek,  
Romualda Czekała, Iwona Żerebiło 
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Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
w Szczecinie 

 
ul. Kuśnierska 14a 
70-536 Szczecin 
tel./fax (091) 433 70 66 
www.szczecin.pl 
e-mail: sekretariat@wkz.szczecin.pl 

 
mgr Ewa Stanecka — Zachodniopomorski Wojewódzki 

Konserwator Zabytków 
 
Ewa Izabella STANECKA1  
z d. Świebocka, ur. 26 września 
1949 r., w Gryfowie Śląskim, córka 
Aleksandra (absolwenta Uniwersy-
tetu w Zurychu, wieloletniego dy-
rektora Liceum Pedagogicznego  
i Technikum Leśnego w Tucholi)  
i Otylii z d. Ferskiej (germanist- 
ki, absolwentki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). 
Mgr konserwatorstwa  
i zabytkoznawstwa. 

Absolwentka: Liceum Ogólno-
kształcącego w Tucholi (1967); 
Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu im. Mikołaja Kopernika w To-
runiu – pracę dyplomową nt. Kole-
gium pojezuickie w Braniewie. Dzie-
je budowy wraz z analizą i rekon-
strukcją faz budowy, wykonaną 
pod kierunkiem prof. Mariana Kutnera, obroniła w 1972 r. Ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogro-
dowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego- Akademii Rolniczej  
w Warszawie, pracę dyplomową nt.: Park w Świerznie – projekt rewaloryzacji, 
wykonaną pod kierunkiem prof. Longina Majdeckiego obroniła w 1988 r. 

Ewa Stanecka rozpoczęła pracę zawodową w Wydziale Kultury Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, jako inspektor ds. zabytków 

––––––––– 
1 Opracowano na podstawie: M. Słomiński, Szczecińskie Podzamcze. Staromiejska 

dzielnica nadodrzańska i jej odbudowa – kwartały XIV i XVII, Szczecin 1998; oraz na 
podstawie materiału przygotowanego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków  
w Szczecinie, informacji otrzymanych ze Szczecińskiego Oddziału SARP i Ewy Staneckiej 
w lutym i w marcu 2006 r.  
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(1972-1973); w latach 1973-1980 pracowała jako kustosz i asystent w Biurze 
Studiów i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przy prowadzeniu spraw  
z zakresu ochrony zabytków architektury i sztuki oraz zabytkowej zieleni, 
zajmowała się dodatkowo archiwum akt i negatywów; w latach 1980-1982 
była pracownikiem działu Rzemiosła Artystycznego w Dziale Sztuki Dawnej 
Muzeum Narodowego w Szczecinie. W 1980 r. pracowała jako szef Pracowni 
Udostępniania Akt, w Archiwum Państwowym w Szczecinie. W latach 1980-
1985 była nauczycielem wiedzy o sztuce w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Szczecinie; w latach 1982-1991 powtórnie zatrudniona w 
Biurze Studiów i Dokumentacji Zbytków w Szczecinie jako kustosz, a od 1982 
do 1984 roku na stanowisku kierownika BSiDZ. Od roku 1991 jest Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków (1991-1999 Państwowa Służba Ochrony 
Zabytków, 1999-2003 Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, od 
2003 kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie).  

Podejmowane działania, przedsięwzięcia w czasie sprawowania urzędu 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: od 1991 r. przeprowadzono szereg 
znaczących przedsięwzięć; opracowano raport o stanie ochrony dóbr kultury, 
który wskazał kierunki działań na najbliższe lata. Zaczęto prowadzić działania 
umożliwiające prowadzenie kompleksowej ochrony krajobrazu kulturowego, 
w tym opracowywano studia ochrony wartości kulturowych, będące podsta-
wowym materiałem do ustalania zakresu stref ochrony konserwatorskiej w 
planach zagospodarowania przestrzennego. Działania te wymagają wszech-
stronnej współpracy z biurami planowania przestrzennego, samorządami i ad-
ministracją stopnia wojewódzkiego. Na zlecenie urzędu wykonano dokumen-
tację dla wielu obiektów zabytkowych m.in. do nowożytnych i nowoczesnych 
fortyfikacji (karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa, progra-
my prac konserwatorskich, orzeczenia techniczne). We współpracy z Agencją 
Nieruchomości Rolnych doprowadzono do pierwszego etapu odbudowy i re-
waloryzacji kaplicy templariuszy w Rurce (1995 – 1999), zabezpieczono klasz-
tor cysterek w Pełczycach (2005) i kościół w Mętnie Małym (1999).  

Od 1994 r. rozpoczęto prace przy odbudowie Podzamcza w Szczecinie, 
zaczynając od prac archeologicznych, prowadzonych wtedy pod kierunkiem 
mgr. Eugeniusza Wilgockiego, poprzez wykonanie studiów historycznych 
(autorstwa dr. Bogdany Kozińskiej, prowadzącej analizy urbanistyczne i mgr. 
Macieja Słomińskiego) oraz badań architektonicznych realizowanych przez 
architektów Tatianę Balcerzak i Henryka Kustosza. Ewa Stanecka objęła 
patronat merytoryczny i naukowy nad inwestycją odbudowy Podzamcza, a ze 
strony inwestora – Spółdzielni Mieszkaniowej PODZAMCZE prace konsulto-
wał prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Latour – autor zaproponowanej w latach 
80-tych idei restytucji Podzamcza. Do prac projektowych zaangażowano wielu 
architektów z całej Polski.  

Intensywnie rozwijała się również ochrona zabytków techniki; zaawan-
sowano ich ewidencjonowanie i wpisywanie do rejestru zabytków (m.in. wpi-
sano do rejestru zabytków 3 linie kolei wąskotorowych).  

Podjęto konsekwentną ochronę i rewaloryzację zabytkowych układów ur-
banistycznych i ruralistycznych w planach zagospodarowania przestrzennego 
(m.in. Starego Miasta w Trzebiatowie), odbudowano wiele kościołów z ruin 
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lub uratowano przed dalszą degradacją (m.in. w Karsznie, Chlebowie, 
Niekłończycy, Wierzbięcinie, Iglicach, Wolinie, Chojnie); wykonano szereg 
prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w kościołach, przy finan-
sowym udziale ministerstwa kultury oraz ze środków wojewódzkiego konser-
watora zabytków m.in.: Chojna, kościół Mariacki – gotyckie polichromie 
ścienne (1997), Bobrowniki – gotycki tryptyk (1997), Wysiedle– parapet em-
pory zachodniej ze scenami chrystologicznymi i empory boczne (1997), Dzisna –
całe wyposażenie, w tym polichromie ścienne oraz architektura (2003), Że-
lewo – wyposażenie i architektura (2005), Ostre Bardo – wyposażenie i archi-
tektura (2003 – 2005), Świeszewo – wyposażenie i architektura (2005), Szcze-
cin, Cmentarz Centralny – nagrobek Wilhelma Meyera – Schwartau (2005), 
Wełtyń – ołtarz i polichromie ścienne (2005), Iwięcino – ołtarz (2005), Czernin 
– ołtarz i ambona (2005). 

Zespół Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pom. został wpisany na listę 
pomników historii (2005) przez Prezydenta RP. Utworzono park kulturowy  
w Chwarszczanach, gm. Boleszkowice obejmujący teren związany z d. kaplicą 
templariuszy (2005). 

23 lipca 2003 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami, która wraz z zapisami w innych ustawach, podniosła rangę 
konserwatora zabytków i rozszerzyła ustawowy zakres jego działania 

Inne pola działalności zawodowej i społecznej: Inicjatorka i współ-
organizatorka z Towarzystwem Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego 
SZCZECIN-EXPO - Targów Konserwatorskich i Polsko-Niemieckich Konferen-
cji ANTIKON- Architektura ryglowa wspólne dziedzictwo (w 2006 r. odbędzie 
się siódma konferencja z tego cyklu); Współorganizatorka wielu imprez zwią-
zanych z promocją zabytków m.in. Europejskich Dni Dziedzictwa, uczestnik 
wielu cyklicznych konferencji związanych z ochroną zabytków m.in.: FORUM 
KONSERWATORSKIE w Toruniu, EGIR w Krakowie i konferencji dotyczących 
zespołów dworsko-parkowych i folwarcznych w Rydzynie; brała udział w kon-
ferencjach naukowo-konserwatorskich organizowanych przez SKZ i Komisję 
Episkopatu Polski d/s Sztuki Sakralnej na Jasnej Górze, w Częstochowie  
i konferencjach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Członek wielu gremiów zawodowych omawiających m.in. zmiany w 
ustawach dotyczących zabytków; juror w sądach konkursowych 
Międzynarodowych Plenerów Architektonicznych, realizowanych pod 
auspicjami EUROSAG (1998, 2001) oraz w konkursach organizowanych przez 
SARP (dwukrotnie w 1995, 1998 i 1999). 

Publikacje: Akta Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 1945-1950, 
„Szczeciński Informator Archiwalny”,1985, s. 107-129; Służba konserwa-
torska w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1945-1948, [w:] Pionierskie 
lata kultury szczecińskiej, praca zb. pod red.: K. Kozłowskiego, Szczecin 
1986, s. 153-162; Konserwatorstwo na terenie województwa szczecińskiego  
w pięćdziesięcioleciu, [w:] 50 lat polskich badań nad sztuką Szczecina i Po-
morza Zachodniego. Materiały z seminarium Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki Oddziału Szczecińskiego 29-30.IX.1995, Szczecin 1996, s. 65-79; 
Cmentarze Szczecina, [w:] Antikon 97. Targi Konserwacji i Renowacji 
Zabytków. Szczecin 3-5.XII.1997, Katalog, Szczecin 1997; Kościół w miejs-
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cowości Dzisna. Problemy konserwatorskie, [w:] Antikon 2001, II Polsko-nie-
miecka konferencja Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo. Materiały 
konferencyjne, Szczecin 2001; (współautor), M. Sajkowska, Profesor Filipo-
wiak a konserwatorstwo archeologiczne, [w:] Instantia est mater doctrinae. 
Księga jubileuszowa prof. dr hab. Władysława Filipowiaka, Szczecin 2001; 
(współautor), M. Opęchowski, Zabytkowe ogrody i parki, [w:] Przyroda Po-
morza Zachodniego, praca zb., 2004; wyd. niemieckie Natur Westpommerns, 
wyd. ang. The natural world of Western Pomerania; (współautor), K. Kalita-
Skwirzyńska, Średniowieczne obwarowania miast Pomorza Zachodniego. 
Stan zachowania i postulaty konserwatorskie, [w:] Forteczne parki kulturowe 
szansą na ochronę zabytków architektury obronnej. Konferencja naukowa To-
warzystwa Przyjaciół Fortyfikacji – Świnoujście 2004,  „Fortyfikacje” t. XVI, 
Warszawa 2004 i in. 

Przynależność do organizacji społecznych i zawodowych: Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki (od 1973), praca w zarządzie Oddziału Szczecińskiego: 
sekretarz, prezes; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków (od 1980), praca 
w zarządzie Oddziału Szczecińskiego: skarbnik, członek władz krajowych 
SKZ; Jest członkiem Rady Muzealnej przy Muzeum Narodowym w Szczecinie; 
Prezydenckiej Rady Kultury w m. Szczecinie; od ponad 15 lat pracuje  
w Zespole Caritas przy parafii p.w. św. Kazimierza przy ul. Broniewskiego w 
Szczecinie oraz przez dwie kadencje w Radzie Osiedlowej Arkońskie-Nie-
mierzyn w Szczecinie. 

Odznaczenia: Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami, Honorowa 
Odznaka TKKF (1979), Zasłużony Działacz Kultury (1984), Brązowy Medal  
za Obronność Kraju (2001) i Honorowa Odznaka SKZ CONSERVATOR 
ECCLESIAE im. ks. prof. Janusza Pasierba (2002), Złota Odznaka Gryf 
Pomorski (2006). 

 
mgr Ewa Kulesza-Szerniewicz — Zastępca Zachodniopomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Szczecinie 

 
Wydz. ds. Budżetu i Finansów  
mgr Izabela Rygiel – Główna Księgowa  
mgr Maria Bodys – starszy inspektor 
mgr Mirella Borawska – starszy inspektor 
 

Wydz. Rejestru i Dokumentacji Zabytków 
Kierownik – mgr Mirosław Opęchowski, główny specjalista  
mgr Maria Kompowska – inspektor  
 

Wydz. ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych  
Kierownik – mgr Ewa Kulesza-Szerniewicz 
mgr Marianna Kubacka – specjalista ds. zieleni zabytkowej 
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mgr Anna Musiał-Gąsiorowska – inspektor ds. zabytków architektury  
i budownictwa 

mgr Agnieszka Rychlicka – starszy inspektor ds. zabytków architektury  
i budownictwa 

mgr Tomasz Wolender – główny specjalista ds. zabytków architektury  
i budownictwa 

mgr inż. arch. Anita Wszołkowska-Szewczyk – starszy inspektor  
ds. zabytków architektury i budownictwa 

 

Wydz. ds.Inspekcji Zabytków Ruchomych (ZR) 
Kierownik – mgr Dorota Bartosz, specjalista ds. zabytków ruchomych 
mgr Anna Musiał-Gąsiorowska – inspektor ds. zabytków ruchomych 
 

Wydz. ds.Inspekcji Zabytków Archeologicznych 
Kierownik – mgr Małgorzata Sajkowska, główny specjalista ds. zabytków 

archeologicznych 
mgr Paulina Kubacka – starszy inspektor ds. zabytków archeologicznych 
 
Stanowiska pracy podległe bezpośrednio ZWKZ 
mgr Henryk Piecuch – pełnomocnik ds. ochrony zabytków na wypadek 

konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
Maria Czerniejewska – stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu  
Zenon Kuchciak – kierowca  
 

 
 

Pracownicy WUOZ w Szczecinie. Od lewej w górnym rzędzie: M. Opęchowski,  
Z. Kuchciak, A. Rychlicka, I. Rygiel, E. Kulesza-Szerniewicz, P. Kubacka, E. Stanecka, 
A. Wszołkowska-Szewczyk, M. Kubacka 
Od lewej w dolnym rzędzie: D. Bartosz, M. Kompowska, M. Sajkowska,  
M. Czerniejewska; u samego dołu: M. Borawska 
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Delegatura WUOZ w Koszalinie 
  
ul. Zwycięstwa 125 
75-602 Koszalin 
tel. (094) 342 61 47  
fax (094) 342 70 38  
e-mail: sozkoszalin@op.pl 
 
mgr Ewa Łucja Kowalska — Kierownik Delegatury 

Wydz. ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych 
mgr Krystyna Bastowska – główny specjalista ds. zabytków  

architektury i budownictwa 
mgr Andrzej Fijałkowski – starszy inspektor ds. zabytków  

architektury i budownictwa 
mgr Barbara Sożyńska-Maciejko – starszy inspektor ds. zabytków 

architektury i budownictwa 
 

mgr Dorota Raczkowska – główny specjalista ds. zabytków ruchomych 
mgr Marlena Józefowska – inspektor ds. zabytków archeologicznych  
 

mgr Anna Turowska – inspektor ds. dokumentacji i archiwum 
 

Joanna Anders – stanowisko pracy ds. obsługi Sekretariatu  
 

Janusz Niedenthal – kierowca 
 

 
 
Pracownicy Delegatury WUOZ w Koszalinie. 
Dolny rząd od lewej: E. Kowalska, M. Józefowska, J. Anders, D. Raczkowska 
Górny rząd od lewej: B. Sożyńska-Maciejko, A. Turowska, J. Niedenthal, A. Fijałkowski, 
K. Bastowska 
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