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„DZIEDZICTWO POSTINDUSTRIALNE I JEGO KULTUROTWÓRCZA ROLA. 
PROJEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY DLA KADR KULTURY”

Konferencja, Warszawa, 4 -5 czerwca 2009 r.

Wdniach 4-5 czerwca 2009 r.
odbyła się w Warszawie zor-

ganizowana przez Fundację Here-
ditas, przy współpracy z Polską
Izbą Artystów Konserwatorów
Dzieł Sztuki, Polskim Komitetem
TICCIH i Fundacją Otwartego
Muzeum Techniki, konferencja pt.
„Dziedzictwo postindustrialne i je-
go kulturotwórcza rola”. Patronat
nad konferencją objął Mazowiecki
Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków. Wśród prelegentów znalazły
się osoby zajmujące się dziedzic-
twem przemysłowym i zabytkami
techniki, reprezentujące wiele ośrod-
ków krajowych, a także goście z za-
granicy (Uniwersytet Bordeaux I).
Gospodarzem pierwszego dnia kon-
ferencji było Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki, w którego siedzi-
bie odbywały się obrady, a także
prezentowana była wystawa zdjęć
Piotra G. Mądracha pt. „Huta 
w Chlewiskach” i „Huta w Stara-
chowicach”. Drugi dzień przewi-
dziano na wizyty studyjne w wybra-
nych obiektach poprzemysłowych
Warszawy (gazownia Muzeum
Gazownictwa, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Fabryka Norblina,
Wytwórnia Wódek „Koneser”). 

Jednym z podstawowych celów
konferencji było podjęcie tematu
adaptacji obiektów postindustrial-
nych do nowych celów, a szczegól-
nie –  co podkreślali organizatorzy
–  „wykorzystanie specyfiki
d z i e d z i c -
twa poprzemysłowego w procesie
tworzenia kultury oraz upowszech-
nienie najlepszych doświadczeń 
w zakresie edukacji kulturalnej 
i artystycznej prowadzonej przy 
wykorzystaniu zasobów tego dzie-

dzictwa”.
Podczas obrad zaprezentowa-

ne zostały przez prelegentów zabyt-
ki techniki i zespoły zabudowy
poprzemysłowej z kraju i z zagrani-
cy (m.in.: Stocznia Gdańska, kopal-
nia ćwiczebna w Dąbrowie Górni-
czej, tunele kolejowe, zabytki Bor-
deaux) oraz działania adaptacyjne
prowadzone w ich obrębie, które
omawiano zarówno z punktu wi-
dzenia konserwatorskiego, jak i in-
westorów. Wśród poruszanych te-
matów znalazły się także zagadnie-
nia związane z muzeami zajmują-
cymi się w różnorodny sposób po-
pularyzowaniem wartości, jakie
niesie ze sobą dziedzictwo przemy-
słowe; przedstawiono działalność
Muzeum Przyrody i Techniki –  Eko-
muzeum im. Jana Pazdura w Sta-
rachowicach, Muzeum Techniki –

Huta w Chlewiskach, Muzeum
Techniki i Komunikacji –  Zajezd-
nia Sztuki w Szczecinie oraz Fun-
dacji Otwartego Muzeum Techniki
z Wrocławia. 

Konferencja spotkała się z du-
żym zainteresowaniem, co świad-
czy o tym, że problematyka zabyt-
ków techniki cieszy się coraz więk-
szą popularnością zarówno w krę-
gach osób zawodowo zajmujących
się tym tematem, jak i wśród pasjo-
natów-amatorów. Dziedzictwo post-
industrialne zostało ukazane w sze-
rokim zakresie, do czego przyczynili
się swym udziałem w sympozjum
przedstawiciele różnych środowisk
(naukowcy, konserwatorzy, archi-
tekci, muzealnicy). 

Referaty wygłoszone podczas
obrad mają znaleźć się w wydaw-
nictwie pokonferencyjnym.

1. Uczestnicy konferencji podczas wizyty w Muzeum Gazownictwa. Fot. A. Płoski. 
1. Conference participants touring the Gas Industry Museum. Photo: A. Płoski.
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On 4-5 June 2009 Foundation
Hereditas, with the coopera-

tion of the Polish Chamber of
Artists Conservators of Works of
Art, the Polish TICCHI Commit-
tee and the Open Museum of
Technology Foundation, held in
Warsaw a conference on “The post-
industrial heritage and its culture-
creating role”. Patronage over the
conference was entrusted to the
Mazovian Voivodeship Conservator
of Historical Monuments, and its

host was the Mazovian Culture and
Art Centre. The debates were
accompanied by an exhibition of
photographs by Piotr G. Mądrach:
”The Ironworks in Chlewiska” and
”The Ironworks in Starachowice”.
The second day of the meeting
involved studio tours of selected
post-industrial sites in Warsaw. 

One of the fundamental objec-
tives of the conference was a dis-
cussion about the adaptation of
post-industrial buildings for new

purposes. The debates included
presentations of selected monu-
ments of technology and complexes
of post-industrial development at
home and abroad as well as the
adaption initiatives conducted with-
in their range, considered from the
viewpoint of conservation and
investments. Other topics were con-
nected with the popularisation by
the museums of values introduced
by industrial heritage. 

”THE POST-INDUSTRIAL HERITAGE AND ITS CULTURE-CREATING ROLE. 
A RESEARCH-EDUCATIONAL PROJECT FOR THE CULTURAL STAFF” 

Conference, Warsaw, 4 -5 June 2009 

„KRAJOBRAZY EUROPY 
− GOSPODARKA PLANOWA CZY GENEROWANIE CHAOSU?”

Konferencja naukowa, Wrocł aw, 17-19 wrześ nia 2009 r.

1. Uroczyste otwarcie konferencji. Rektorzy (od lewej) Politechniki Wrocławskiej – prof.
dr inż. Tadeusz Więckowski, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – prof. dr hab.
Roman Kołacz i Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr hab. Marek Bojarski. Wszystkie
fot. J. Łach.
1. Ceremonial inauguration of the conference. Rectors (from the left) of the Wrocław
Polytechnic –  Prof. Dr hab. engineer Tadeusz Więckowski, the Wrocław University of
Environmental and Life Sciences –  Prof. Dr hab. Roman Kołacz and the University of
Wrocław –  Prof. Dr hab. Marek Bojarski. All photos: J. Łach.

współpracy trzech największych
wrocławskich uczelni: Uniwersytetu
Wrocławskiego, Uniwersytetu  Przy-
rodniczego we Wrocławiu oraz Po-
litechniki Wrocławskiej. Połączyło
ono pod wspólnym hasłem trzy cy-
kliczne konferencje krajobrazowe:
Forum Architektury Krajobrazu
(Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-
cławiu), „Oblicza Równowagi” (Po-
litechnika Wrocławska) oraz konfe-
rencję krajobrazową, w 2009 r. 
poświęconą ginącym krajobrazom
(Uniwersytet Wrocławski). 

Konferencja zyskała przychyl-
ność władz uczelnianych oraz wielu
instytucji państwowych, regional-
nych i branżowych. Patronowali jej
Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Bogdan Zdrojewski, Wo-
jewoda Dolnośląski Rafał Jurko-
wlaniec, prezydent miasta Wro-
cławia Rafał Dutkiewicz, rektorzy:
Uniwersytetu Wrocławskiego − prof.
dr hab. Marek Bojarski, Uniwersy-
tetu Przyrodniczego − prof. dr hab.
Roman Kołacz, Politechniki Wroc-
ławskiej − prof. dr hab. inż. Tadeusz

Wdniach 17-19 września 2009 r.
odbyła się we Wrocławiu kon-

ferencja naukowa „Krajobrazy

Europy − gospodarka planowa czy
generowanie chaosu?”. Spotkanie
to było efektem kilkumiesięcznej


