


SESJA NAUKOWA Z OKAZJI 20 ROCZNICY WPISANIA 

STAREGO MIASTA W WARSZAWIE 

NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA KULTURY UNESCO 

We wrześniu 2000 r. minęło 20 lat od wpisania zespołu staromiejskiego 
w Warszawie na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dla 
przypomnienia tego faktu, z inicjatywy Urzędu Dzielnicowego Warsza-
wa Śródmieście oraz Stowarzyszenia Mieszkańców Starego i Nowego 
Miasta, przygotowanych zostało wiele uroczystości i imprez kultural-
nych. 

Jedną z nich była sesja naukowa poświęcona odbudowie Starego Mia-
sta zorganizowana przez Muzeum Historyczne m. st. Warszawy w dniu 
25 września 2000 r., w której obok historyków udział wzięli architekci, 
konserwatorzy zabytków i działacze samorządowi. Sesję zagaił i prowa-
dził prof. dr Janusz Durko, który w swoim wystąpieniu zatytułowanym 
„Widziane z okna, ale nie tylko" przywołał obraz ruin Starego Miasta 
z lat jego odbudowy, odtwarzając z pamięci kolejne etapy rekonstrukcji 
Rynku, zwłaszcza zaś kamienic stanowiących dziś siedzibę Muzeum. 

Na program sesji złożyły się następujące referaty i komunikaty: 
1. prof. Krzysztof Pawłowski — J a k doszło do wpisania Starego Miasta na 

listę Światowego Dziedzictwa; 

2. prof. Marek M. Drozdowski — Narodowy concensus wokół odbudowy 
Starego Miasta; 

3. prof. Bohdan Rymaszewski — Kryteria odbudowy Starego Miasta; 
4. mgr Hanna Szwankowska — Badania naukowe związane z odbudową 

Starego Miasta; 

5. inż. arch. Feliks Ptaszyński — Mury miejskie; 
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6. inż. Jacek Cydzik — Ludzie odbudowy Starego Miasta w Warszawie; 
7. dr Marek Barański — Opinie o odbudowie Starego Miasta w środo-

wiskach zagranicznych; 
8. inż. arch. Andrzej Wojciechowski — Obecny stan zachowania Starów-

ki i wnioski z tego wynikające; 

9- inż. arch. Teresa Wyszyńska — Prawne elementy ochrony Starówki 
w świetle aktualnego ustawodawstwa i obowiązków samorządu. 
Teksty wszystkich wystąpień opublikowano w wydanym z okazji rocz-

nicy specjalnym numerze „Kroniki Warszawy" (2000, nr 5). 
Sesji towarzyszyła wystawa zatytułowana „Po Stronie Dekerta" przy-

gotowana przez Dział Ikonografii Muzeum Historycznego m. st. War-
szawy, na której ukazane zostały dzieje kamienic zajmowanych obecnie 
przez Muzeum, ich zniszczenie w 1944 r. oraz powojenna odbudowa 
(zob. Kalendarium wystaw 1999—2000 w niniejszym tomie). 


