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„Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości 
Ochrona dziedzictwa w XXI wieku” 

(Kraków, 12–13 kwietnia 2019 r.)

W dniach 12–13 kwietnia 2019 r. po raz piąty odbyła się Ogól-
nopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Rozpoznać przeszłość 
w teraźniejszości. Ochrona dziedzictwa w XXI wieku”, zorganizowana 
przez członków Akademickiego Koła Studentów Ochrony Dóbr Kultu-
ry (dalej: AKSODK) działającego przy Instytucie Historii Sztuki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem konferencji było inter-
dyscyplinarne spojrzenie na ochronę dziedzictwa w XXI w. Spotkanie 
zgromadziło studentów ochrony dóbr kultury i kierunków pokrewnych 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także prawników, muzealników, 
archeologów, urbanistów, architektów i bibliotekarzy z różnych stron 
Polski. 

Pierwszego dnia odbyły się 4, a drugiego dnia 3 sesje tematyczne, 
wygłoszono łącznie 23 referaty. Otwarcia konferencji dokonała prze-
wodnicząca AKSODK Uniwersytetu Jagiellońskiego Weronika Poskrob-
ko, a następnie zebranych powitał Andrzej Siwek (Instytut Historii Sztu-
ki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), pełniący funkcję opiekuna 
AKSODK. Podkreślił interdyscyplinarność konferencji i pogratulował 
młodym adeptom nauki energii do pracy. 
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Pierwszy panel, którego moderatorem była Elżbieta Cyganik (Mu-
zeum Narodowe w Krakowie), nosił tytuł Nowe wyzwania – cyfryzacja 
i publiczne udostępnianie. Po krótkim wprowadzeniu jako pierwsza 
wystąpiła Adriana Piechota z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
z referatem Konserwacja i digitalizacja kolekcji judaików Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu. Prelegentka omówiła projekt realizowany 
w dwuletnim cyklu przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Ce-
lem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie i digitalizacja zbioru judai-
ków z Domu Modlitwy w Bytomiu. Kolekcja została przekazana do 
Muzeum przez Gminę Żydowską w Katowicach w sierpniu 2017 r. 
Zbiór będzie udostępniany w Bibliotece Muzeum Górnośląskiego, 
a zdigitalizowana część, uzupełniona o metadane, zostanie opubliko-
wana w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Drugi referat, pt. Digitalizacja 
i rozpowszechnianie utworów osieroconych – stan po implementa-
cji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów 
korzystania z utworów osieroconych, wygłosiła Karolina Głowacka 
z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Prelegentka zaprezentowała stanowisko dotyczą-
ce ochrony dóbr kultury z prawnego punktu widzenia, omówiła zapisy 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne. Omówione 
zostały definicje m.in. dobra materialnego, utworu, producenta oraz 
utworu osieroconego. Referat kończący pierwszy panel, Zasadność 
rewindykacji dóbr kultury w świetle digitalizacji zbiorów, przedsta-
wił Aleksander Pyrzyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Było to kolejne spojrzenie na ochronę dziedzictwa okiem prawnika 
i dyplomaty. Prelegent próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy war-
to upominać się o zbiory wywiezione z Polski w różnych okresach 
historycznych? Jako przykład podał m.in. biblioteczne zbiory polskie, 
które znajdują się w Uniwersyteckiej Bibliotece w Uppsali w Szwecji. 
Księgozbiór został splądrowany w 1626 r., wywieziono dokumenty 
z biblioteki kolegium jezuitów w Braniewie, a także z biblioteki 
diecezji warmińskiej we Fromborku (wraz z księgozbiorem kole-
gium jezuickiego). Obecnie jest częściowo zdigitalizowany i osiągalny  
w otwartym dostępie. Kolejny problem stanowią zbiory Pruskiej  
Biblioteki Państwowej, które po zawierusze wojennej trafiły do kra-
kowskiej Biblioteki Jagiellońskiej. Według strony polskiej zbiory te 
są własnością Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegają rewindykacji, 
jednocześnie strona polska oczekuje restytucji z obszaru Niemiec 
znanych obecnie i ujawnionych w przyszłości, zagrabionych w okresie  
II wojny światowej dóbr kultury. 
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Panel drugi, pt. Szanse i zagrożenia współczesnych adaptacji i mo-
dernizacji, prowadziła Kinga Blaschke z Wyższej Szkoły Europejskiej 
w Krakowie. Pierwszy referat, pt. Nowe oblicze Rzeźni Miejskiej. Gdań-
skie przykłady łączenia XIX-wiecznej architektury z nowoczesną zabu-
dową, wygłosiła Marta Wołyńska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Prelegentka omówiła projekt zachowania zabudowy Rzeźni 
Miejskiej w Gdańsku. Podała także inne przykłady zachowania zabytko-
wej zabudowy miejskiej z terenu Gdańska, np. Sądu Okręgowego oraz 
budynków browaru we Wrzeszczu. Kolejne wystąpienie dotyczące spo-
sobów zachowania zabudowań miejskich, pt. Adaptacja i modernizacja 
budynków poszpitalnych na przykładzie Wrocławia, wygłosił Sławomir 
Stanowski z Zakładu Kultury Materialnej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Miasto Wrocław w celu zabezpieczenia dawnych budynków szpitalnych, 
które nie były wykorzystywane do celów publicznych, wystawiło je na 
sprzedaż. Dzięki inwestycjom deweloperów udało się zachować zabu-
dowania dawnego Szpitala Wszystkich Świętych im. Józefa Babińskiego 
(1801 r.). Po gruntownej przebudowie i adaptacji na cele mieszkaniowo-
-biurowo-usługowe stworzono Bulwar Staromiejski – miejsce do życia, 
pracy i odpoczynku. Natomiast Szpital Położniczy został zmodernizo-
wany i przekształcony na prywatny dom opieki dla seniorów. Jak zwró-
cił uwagę prelegent, ze względu na walory architektoniczne budynków 
poszpitalnych warto poddać je modernizacji i zaadaptować na inne cele. 
Ostatni referat w tej sesji, pt. Dom Chłopa w Warszawie. Architektura 
w obliczu transformacji, wygłosili Adam Parol i Anna Helena Przyby-
ła z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wybudowany w latach 
1957–1962 według projektu Bohdana Pniewskiego Dom Chłopa był 
jednym z najnowocześniejszych obiektów w stolicy. Autorzy charaktery-
stycznych części budynku, np. falistego dachu (kształtem przypomina-
jącego łany zboża) i mozaik łączących ceramikę, freski i szkło, czerpali 
inspiracje ze sztuki ludowej. Znaczną część dekoracji wykonali Hanna 
i Gabriel Rechowiczowie. W latach 1998–2003, w trakcie przebudowy 
Domu Chłopa, jego specyficzny kształt i wystrój zostały zatracone. 
W tym przypadku adaptacja nie powiodła się. 

Panel trzeci, Wymiary rewitalizacji, otworzyła Joanna Wałkowska 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wygłosiła 
referat Perspektywy rewitalizacji zabytkowych cmentarzy jako zinte-
growanego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego. Prelegentka omó-
wiła projekt warsztatów „Dziedzictwo protestanckie w Orzeszkowie: 
odkrywanie zapomnianej karty historii”. W ramach projektu ludności 
Orzeszkowa zaproponowano warsztaty tematyczne związane z ewan-
gelicką przeszłością gminy oraz zapoczątkowano regularną opiekę nad 
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cmentarzem ewangelickim. Kolejny referat, pt. Budowanie tożsamości 
w oparciu o dziedzictwo kulturowe – rewitalizacja „Starej Kaliny” 
w Lublinie, przedstawiły Karolina Trykacz i Dorota Wolińska z Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prelegentki scharaktery-
zowały projekt rewitalizacji Kalinowszczyzny, dzielnicy mieszkaniowej 
Lublina. Obszar rewitalizacji obejmowałby Gród Lubelski, Wzgórze 
Grodzkie i Białkowską Górę, ze względu na jego wielokulturowość 
oraz wieloletnie zaniedbania. Kalinowszczyzna to dzielnica ze śladami 
kultury żydowskiej, protestanckiej, znajduje się tu też klasztor Ojców 
Franciszkanów, wpisany do rejestru zabytków. Celem wspomnianego 
projektu jest poprawa zagospodarowania przestrzennego dzielnicy i roz-
wój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe. 

Panel czwarty, Dziedzictwo archeologiczne, moderował Piotr Koło-
dziejczyk z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Patryk Banasiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w prezentacji Dziedzictwo kulturowe w szkolnych ławach – archeologia 
ziem polskich w podręcznikach historii dla szkół podstawowych i śred-
nich tematem rozważań uczynił wątki archeologiczne w podręczni-
kach historii dla szkół podstawowych i średnich. Prelegent udowodnił, 
że w podręcznikach wciąż pomijany jest temat archeologii na miarę 
XXI w. W części charakteryzowanych wydawnictw podawany jest 
stereotypowy obraz archeologa, który w ręku ma młotek i miotełkę. 
Na zakończenie P. Banasiak skierował prośbę do autorów programów 
nauczania i autorów podręczników o wprowadzenie zmian zgodnych 
z obecnym stanem badań w archeologii. 

Ostatni panel w pierwszym dniu obrad nosił tytuł Dziedzictwo nie-
materialne w XXI wieku, a jego moderatorem był Jan Święch z Insty-
tutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. Mirosław Płonka w wystąpieniu Uchwycić ludzkie dzia-
łanie – wybrane problemy w dokumentacji performansów w kontekście 
metodologii ochrony niematerialnego dziedzictwa zwrócił uwagę na 
problemy w dokumentacji i archiwizacji performansów, co jednoznacz-
nie wiąże się z wykorzystywaniem narzędzi cyfrowych. Performans 
uznawany jest za element dziedzictwa niematerialnego, gdyż w tym 
przypadku dziełem sztuki nie są przedmioty, ale czynności wykonywa-
ne przez artystę. Kolejną prelekcję, pt. Znak Dziedzictwa Europejskie-
go – pomiędzy dziedzictwem materialnym a niematerialnym, wygłosiła 
Gabriela Gruszczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Znak 
Dziedzictwa Europejskiego przyznawany jest na stałe obiektom posiada-
jącym dużą europejską wartość symboliczną i stanowiącym świadectwo 
wspólnej historii Europy. Poszerzając znajomość historii Unii Euro-



V Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka… 281

pejskiej, a w szczególności jej wspólnego dziedzictwa kulturowego – 
materialnego i niematerialnego, prelegentka zwróciła uwagę także na 
inne listy dziedzictwa, jak Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowe-
go UNESCO, Pamięć Świata, Lista Reprezentatywna Niematerialnego 
Dziedzictwa. Jako ostatni w pierwszym dniu obrad wystąpił Jan Jakub 
Grabowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z referatem Na 
straży ojczystych pamiątek. Prelegent przedstawił sylwetkę Ambrożego 
Grabowskiego (1792–1868) – polskiego starożytnika, autora przewod-
nika po Krakowie. Pierwszy dzień zakończył się krótką dyskusją i wy-
mianą poglądów. 

Drugi dzień konferencji otworzył Andrzej Siwek z Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie jako moderator panelu Rola inwentaryzacji 
i dokumentacji. Pierwszą prezentację wygłosili Leszek Włochyński, 
Iwona Krawiec i Monika Rustecka – członkowie Koła Naukowego 
Architektury Rodzimej z Politechniki Warszawskiej. W obszernym re-
feracie omówili kluczowe znaczenie inwentaryzacji dóbr kultury. W celu 
ochrony przed ich zapomnieniem wykorzystuje się m.in. wymogi admi-
nistracyjne. Kolejny prelegent, Karol Kozieł z Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Warszawskiego, w wystąpieniu Dokumentowanie fotogra-
ficzne zabytków wykorzystywanych przez banki zaakcentował znaczenie 
zabytkowych budynków użytkowanych przez banki. Zabudowania te 
mają wartość historyczną, artystyczną lub naukową. K. Kozieł podał 
przykłady Banku Gospodarstwa Krajowego i Narodowego Banku Pol-
skiego w Krakowie (wpisane do rejestru zabytków w 1965 r.). Problemy, 
jakie napotykają naukowcy, to przede wszystkim zakaz fotografowania 
obiektów. Gdy banki decydują się na sprzedaż swoich budynków, brak 
kontroli nad wyposażeniem pomieszczeń (elementy ozdobne, oświet-
lenie, meble biurowe) powoduje ich bezpowrotne zatracenie. Karolina 
Nowak z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie przedsta-
wiła prezentację Rekonstruować czy programować? Oto jest pytanie. 
Rekonstrukcje zabytków w XXI w. – wstęp do analizy. Omówiła przykła-
dy rekonstrukcji urbanistycznych, np. Colonial Williamsburg (Virginia, 
Stany Zjednoczone) i zaprezentowała sylwetkę francuskiego architekta 
Eugène’a Viollet-le-Duca. W dalszej części poruszyła aspekty prawne 
dotyczące odbudowy i rekonstrukcji dziedzictwa kulturowego (Karta 
Wenecka, Rekomendacja Warszawska). K. Nowak opisała też zasto-
sowanie nowych technologii, m.in. skanowania 3D przy rekonstrukcji 
zabudowań i artefaktów. Kolejny prelegent, Bartłomiej Sierzputowski 
z Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawił referat Rola i znaczenie 
ambasady danych w procesie digitalizacji polskich zbiorów muzeal-
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nych. Prelegent skomentował przypadek estońskiej ambasady danych – 
pierwszej w historii. Estonia przeciera szlaki w procesie wdrażania 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze 
publicznym. Pierwsza estońska ambasada danych, zawierająca m.in. 
cyfrowe wizerunki muzealiów, powstała w 2017 r. w Luksemburgu. Ta-
kie rozwiązania przyczyniają się do ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Dzięki obszernym materiałom dokumentacyjnym mogą być pomocne 
w przypadku rekonstrukcji zabytków. 

Drugi panel, Prawna ochrona zabytków w XXI wieku, prowadził 
Piotr Dobosz z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Jako pierwszy prelegent wystąpił Jakub Tekie-
lak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie z referatem Podatkowe aspekty ochrony zabytków w Polsce. 
Omówił ulgi podatkowe zapisane w prawodawstwie polskim, np. ulgi 
w podatku gruntowym, ulgi na ochronę dóbr kultury, ulgi w podatku 
od towarów i usług. Ulgi podatkowe często są zapisane w prawie lo-
kalnym. W podsumowaniu referent zwrócił uwagę na brak zwolnienia 
z podatku VAT w przypadku usług konserwatorskich. Kolejna repre-
zentantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, Anna Mazur, wygłosiła referat Nowe formy ochrony dóbr 
kultury? Krótka analiza instrumentów, które pojawiły się w ustawie 
o ochronie zabytków w ostatnim dziesięcioleciu. Zaprezentowała w nim 
prawne formy rejestracji i ewidencji zabytków m.in. Gminną Ewidencję 
Zabytków i Księgę Ewidencyjną (zabytków przejętych lub oferowanych 
do zbycia). Dzięki sprawnemu zarządzaniu ewidencją zabytków na 
szczeblu lokalnym i centralnym możliwa jest kontrola handlu dziełami 
sztuki oraz szybkie ustalenie obecnych właścicieli zabytków ruchomych 
i nieruchomych. Adrian Porwich z Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Wrocławskiego przedstawił referat Prawna ochrona zabytków 
nieruchomych nierejestrowych. Omówił pojęcie zabytku nierejestrowa-
nego, który podlega ochronie prawnej. Ze względu na konstrukcję pra-
wodawstwa polskiego, w przypadku zabytku nierejestrowanego realnie 
brak jest instrumentów ochrony prawnej tych pamiątek. Marta Drachal 
z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowała prezentację Istota zabytko-
wego uzdrowiska w kontekście ochrony zabytków. Istotnym elementem 
w ochronie zabytkowego uzdrowiska jest czynnik krajobrazowy. Inne 
formy ochrony to: tworzenie „parków kulturowych”, mające walory 
niematerialne, uznanie gminy uzdrowiskowej za szczególny typ gminy 
samorządowej. Tylko te czynniki stanowią podstawę pełnej ochro-
ny zabytkowego uzdrowiska, jego walorów naturalnych, historycznych 
i przyrodniczych. 
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Kończący konferencję panel trzeci pt. Nowe perspektywy w ochro-
nie dziedzictwa poprowadził Michał Kurzej z Instytutu Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako pierwsza wystąpiła 
Alicja Hrehorowicz-Nowak z referatem Aktywizacja turystyczna zatoki 
umarłych hoteli w Chorwacji. Szanse i zagrożenia. Uwarunkowania 
historyczne doprowadziły wiele kurortów w Chorwacji do upadku. Ze 
względu na walory turystyczne i potencjał historyczny tego miejsca 
zasługuje ono na rewitalizację i aktywizację. Zatoka umarłych hoteli 
znajduje się 6 km od Dubrownika. Stan zachowania kurortu jest bardzo 
zły. Przykładem jest Hotel Grand (z 1920 r.), który został wpisany na 
listę dziedzictwa kulturowego. Od dłuższego czasu podejmowane są 
próby wskrzeszenia kurortu z zachowaniem jego historycznego zna-
czenia. Kolejna prelegentka, Karolina Miłkowska, przedstawiła pre-
zentację Wielkie powroty – restytucja dzieł sztuki jako temat zawsze 
aktualny. Przytoczyła tekst konwencji haskiej, podała przykłady od-
zyskanych dzieł sztuki (np. Pomarańczarki Aleksandra Gierymskiego, 
Palacz z fajką i dzbankiem i Praczka Gabriëla Metsu), przedstawiła 
historię Pięknej Madonny z Torunia. Jako ostatni wystąpił Bartosz 
Mazurek z prezentacją Społeczni opiekunowie zabytków 2.0. Prelegent 
zaproponował utworzenie funkcji społecznego opiekuna zabytków jako 
pomocnika miejskiego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Do jego podstawowych zadań należałaby ochrona zabytków i opieka 
nad nimi oraz możliwość wydawania pouczeń właścicielom zabytków 
wpisanych do rejestru zabytków gminnego i krajowego. Funkcję tę 
mogłyby pełnić osoby fizyczne lub prawne, na zasadzie współpracy 
lub umowy o wolontariat.

Na zakończenie konferencji A. Siwek poprowadził krótką dyskusję, 
a następnie podziękował wszystkim prelegentom i słuchaczom. Zaprosił 
przybyłych na kolejną edycję spotkań z cyklu „Rozpoznać przeszłość 
w teraźniejszości” i dalszą wymianę doświadczeń i informacji w za-
kresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Tekst wpłynął do redakcji 5 kwietnia 2019 r.


