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Dwa jubileusze pracy zawodowej: 
40-lecie prof. dr. Wtadysfawa Ślesińskiego i 30-lecie mgr. Marka Konopki

W 1992 r. minęto czterdzieści lat pracy zawodowej Pana 
prof. dr. W tadysfawa Ś lesińskiego kierownika Zaktadu 

M ate ria toznaw stw a H is torycznego i W spótczesnego 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
Prof. dr W fadystaw Ś lesiński w latach 1968-1973 byt 
redaktorem naczelnym „Ochrony Zabytków".

W 1993 r. upływa trzydzieści lat pracy zawodowej Pana 
mgr. Marka Konopki Dyrektora O środka Dokum entacji 
Zabytków.
Obu Szanownym Jubilatom, a zarazem Autorom licznych 
prac publikowanych na tamach naszego kw arta ln ika, 
serdeczne życzenia sktada

Redakcja

KONFERENCJA I SZKOLENIE SŁUŻB KONSERWATORSKICH 
W TORUNIU, 13-17.XII.1992

W dniach 13-17.X II.1992 odbyta się w Toruniu i pobliskim 
Przysieku konferencja ogólnopolska z udziatem wojewódz
kich i m iejskich konserwatorów zabytków, dyrektorów i 
pracowników wyspecjalizowanych instytucji ochrony za
bytków: Ośrodków Regionalnych Studiów i Ochrony Środo
wiska Kulturowego, Biura Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów 
PSOZ, przedstawicieli Rady Ochrony Zabytków. Wśród 
zaproszonych gości obecni byli m.in.: dr Piotr Lukasie
wicz, kierownik Ministerstwa Kultury i Sztuki, wiceminister 
mgr Michat Jagietto, mgr A leksander Mann, Rzecznik 
Prasowy MKiS, ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz Diecezji 

Toruńskiej, mgr inż. arch. Maria Sarnik-Konieczna, gt. spe
cjalista w Agencji Wtasności Skarbu Państwa oraz arch. 
Michael Highton z W ielkiej Brytanii. Konferencja zostata 
zorganizowana przez Centralnego Konserwatora Zabytków 
mgr. Tadeusza Zielniewicza oraz gospodarzy województwa 
toruńskiego z Wojewodą Toruńskim mgr. Bernardem Kwiat
kowskim. Program przew idywał trzy zasadnicze tematy 
obrad: w dniu 14 grudnia problematykę ochrony dziedzic
twa kulturowego regionu Pomorza Nadwiślańskiego — 
współdziałanie władz samorządowych i państwowych, w 
dniach 15 i 16 grudnia szkolenie w formie seminaryjnej z 
podziałem na cztery grupy problemowe oraz w dniu 17 
grudnia zagadnienie m iejsca i zadań służb konserwator
skich, wobec prac nad nowym ustrojem terytorialnym kraju.

K o n f e r e n c j a

Pierwszy dzień konferencji, 14 grudnia został zaprogra
mowany wspólnie z gospodarzami województwa toruńskie

go i przebiegał pod patronatem Międzywojewódzkiej Ko
misji d/s Współdziałania 6 W ojewództw Pomorza Nadwi
ślańskiego. Słowo wprowadzające w yg łos ił G eneralny 
Konserwator Zabytków. O tw arcia  konferencji dokonał 
Wojewoda Toruński, który uzasadnił m iejsce spotkania w 

Toruniu — ważnym ośrodku kulturowym Makroregionu, 
skupiającym powstałą w VI. 1992 w Golubiu-Dobrzyniu 
Regionalną Radę Ochrony Środowiska Kulturowego. Rada 
składa się z reprezentantów województw: bydgoskiego, 
elbląskiego, gdańskiego, słupskiego, toruńskiego i w ło
cławskiego, jej działania i środki mają być uwieńczone 
wpisaniem Torunia na Listę Św iatowego Dziedzictwa. 
Kierownik MKiS dr Piotr Lukasiewicz podkreślił znaczenie 
zachowania ciągłości historycznej oraz pierw iastków kul
turowych w kontekście przemian społeczno-ekonom icz
nych, wyraził nadzieję na współpracę czynników państwo
wych i samorządowych. Kolejne w ystąpienia mieli: mgr 
Andrzej Potoczek, Przewodniczący M iędzywojewódzkiej 
Komisji d/s Współpracy 6 Województw Pomorza Nadwiślań
skiego — nt. problemów ochrony dziedzictwa kulturowego; 
prof, dr hab. Marian Pawlak, Przewodniczący Regionalnej 
Rady Ochrony Środowiska 6 Województw Pomorza Nadwi
ślańskiego nt. zadań i dokonań Regionalnej Rady OŚK 
podkreślając konieczność współpracy m iędzy wojewódz
twami, zwłaszcza w dziedzinie ochrony ekologicznej; mgr 
Antoni Pawski, Marszałek Sejm iku Sam orządow ego w 
Toruniu przedstawił współpracę sam orządów  te ry to ria l
nych i służb planowania przestrzennego z Wojewódzkim i 
Konserwatorami Zabytków  i R egionalnym i Ośrodkam i 
SiOŚK zaznaczając, że w ramach Sejm iku Sam orządo
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wego działa Komisja d/s OŚK, a powołanie Regionalnej 
Rady jest efektem wspótdziafania Sejmiku z Regionalnym 
Ośrodkiem SiOŚK; dr Zbigniew Jabtoński, Dyrektor Regio
nalnego Ośrodka SiOŚK w Toruniu podnióst potrzebę reak
tywowania powiatów jako regionalnych struktur historycz
nych i faktycznych; mgr Mirosfawa Romaniszyn, WKZ w 

Toruniu zaprezentowała ochronę dziedzictwa kulturowego 
w woj. toruńskim ; dr Artur Kostarczyk, Dyrektor Regio
nalnego Ośrodka SiOŚK w Gdańsku omówił cele polityki 
regionalnej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska 
kulturowego regionu w warunkach transform acji ustroju 
państwa. W podsumowaniu pierwszej części konferencji 
w iceminister Michał Jagiełło zaprezentował istniejącą w 
MKiS tendencję w łączania zabytków we współczesne 
funkcje kulturowe oraz mechanizmy kojarzenia interwen
cjonizmu państwowego z samorządami. Po przerwie odbyła 
się wizytacja toruńskich zabytków i ośrodków naukowo- 
-badawczych pod kątem ochrony dziedzictwa kulturowego 
Torunia.

S z k o l e n i e

W drugim i trzecim dniu konferencji, jej program wypełniło 
szkolenie w czterech seminaryjnych grupach problemo
wych, co umożliwiło zebranym aktywny udział w blokach 
tematycznych. Kolejno przedstawiono programy realizowa
ne przez: Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Ośrodek 
Dokumentacji Zabytków, Zarząd Ochrony i Konserwacji 
Zespołów Pałacowo-Ogrodowych oraz Biuro Ochrony Dóbr 
Kultury i Muzeów PSOZ. Odpowiednio — z referatami lub 
pokazami wystąpili: z OOZP — mgr Piotr Ogrodzki, Dyrek
tor Ośrodka — nt. przestępczości przeciwko dobrom kultu
ry; mgr W ojciech Jaskulski i mgr Piotr Ogrodzki — nt. 
współpracy W ojewódzkich Konserwatorów Zabytków z 
OOZP; mgr Sławomir Kocewiak omówił wytyczne do lustra
cji obiektów sakralnych pod kątem ich zabezpieczenia 

przed przestępczością; zaprezentowano materiały filmowe 
oraz programy komputerowe PSOZ dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej.
Ośrodek Dokumentacji Zabytków przedstawił cykl refera
tów — mgr Marek Konopka, Dyrektor Ośrodka — nt. współ
działania Regionalnych Ośrodków i Oddziałów wojewódz
kich PSOZ; dr Artur Kostarczyk (Regionalny Ośrodek, 
Gdańsk) — nt. potrzeby standardów postępowania konser
watorskiego, mgr Marek Najmajer — nt. założeń komputer
owego systemu informacji o środowisku kulturowym, mgr 
Juliusz Wendlandt — nt. aspektów merytorycznych wpisu 
dóbr kultury do rejestru zabytków, dr Kazimierz Mardoń — 
nt. programu komputerowego wspomagającego wydawanie 
decyzji o wpisie do rejestru zabytków, mgr Bogdan Bie
lawski — nt. aktualnych problemów ewidencji zabytków 
ruchomych, a mgr Michał Gradowski — nt. dokumentacji 
specjalistycznej zabytków ruchomych. Regionalny Ośro

dek SiOŚK w Krakowie przedstaw ił pro jekt tzw. Karty 
Ewidencji Konserwatorskiej dla miejscowości w granicach 
własnych.
Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogro
dowych zaprezentował następujący program: mgr Andrzej 
Michałowski, Dyrektor ZOiKZP-O przedstawił cele i zada
nia Zarządu w nowej rzeczyw istości społeczno-ekono
micznej m.in. współpracę z Oddziałam i W ojewódzkim i 
PSOZ i Agencją Rolną W łasności Skarbu Państwa oraz 
prace metodologiczne i dydaktyczne nt. ochrony krajobra
zu i terenów zieleni; mgr Ewa Muras, wicedyrektor ZOiKZP- 
-O przybliżyła zasady sporządzania i finansowania doku
mentacji ogrodów i cmentarzy, dr Elżbieta Baniukiewicz 
wygłosiła referat nt. stanu dokum entacji h istorycznych 
cmentarzy oraz metod ich dokumentowania; mgr Małgo
rzata Czechowicz — nt. kryteriów w artościowania kraj
obrazu kulturowego oraz propozycji zasad ustanawiania i 
administrowania parkami i rezerwatami kulturowymi i ich 

strefami ochrony konserwatorskiej; mgr Tomasz Zwiech, 
wicedyrektor ZOiKZP-O wyjaśnił metody dokumentowania 
zasobu parków i ogrodów historycznych, kryteria ich 
wartościowania oraz formułowanie wytycznych konserwa
torskich do ich rewaloryzacji. Szczególnym  zaintereso
waniem cieszyły się pokazy programów komputerowych na 
przykładach parków w Sycowie i Mużakowie, prezento
wane przez dr. Dariusza Korpettę (SGGW —AR) i mgr. Ja
kuba Żemłę.
Biuro Ochrony Dóbr Kultury i Muzeów PSOZ przedstawiło 
blok tem atyczny pt. problem atyka praw na w zakresie 
ochrony zabytków i środowiska kulturowego: mgr Albert 
Soldani — wybrane problemy, dotyczące stosowania Kpa 
przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków, dr Maria 
Smarzyńska — postępowanie administracyjne prowadzone 
na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach, dr Kazim ierz Kalita — ochrona zabytków w 
aspekcie przepisów m.in. prawa budowlanego i gospodarki 
gruntami oraz aspektów skreśleń obiektów  z rejestru 
zabytków, mgr Robert Waszkiewicz — postępowanie egze
kucyjne w administracji.
W dniu zakończenia konferencji, 17 grudnia arch. Michael 
Highton (W ielka Brytania) zaprezentował tem at „Nowe i 
stare w zabytkach brytyjskich", ilustrowany przez progra
my komputerowe oraz materiały instruktażowe, po czym 
miały miejsce wystąpienia: przedstawiciela Pełnomocnika 
Rządu d/s Reformy Adm inistracji nt. prac nad nowym 
ustrojem terytorialnym kraju oraz — w imieniu Międzywoje
wódzkiej Komisji d/s Współpracy 6 Województw Pomorza 
Nadwiślańskiego — doc. dr. Jana Szczepkowskiego nt. 
koncepcji przywrócenia podziału kraju na powiaty. Podsu
mowującej dyskusji przewodniczył Generalny Konserwator 
Zabytków.
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