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W związku z artykułem pt.: ”Smoleńskie przedmieście – PiS wyłączy Krakowskie 

Przedmieście spod nadzoru stołecznego konserwatora. To otworzy drogę do pomnika katastrofy 

smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim” jaki ukazał się w dniu 14.04.2016 w Gazecie 

Wyborczej, czujemy się w obowiązku stanowczo zaprzeczyć, aby inicjatywa polskiego środowiska 

konserwatorskiego zawarta w Rezolucji z 2 Kongresu Konserwatorów Polskich (Warszawa 6-9 

październik 2015) miała związek przyczynowo - skutkowy z inicjatywami takiego czy innego 

sposobu ochrony i kształtowania krajobrazu publicznej przestrzeni historycznej Traktu 

Królewskiego w Warszawie. Z przykrością musimy stwierdzić, że wnioski zawarte w artykule, 

sugerujące możliwość wykorzystania planowanej nowelizacji Ustawy o Ochronie Zabytków i 

Opiece nad Zabytkami wprowadzającej „odzespolenie” służb konserwatorskich - do podjęcia 

decyzji o budowie pomnika smoleńskiego są całkowicie chybione, bowiem dokonanie 

jakiejkolwiek interwencji w przestrzeni na tym obszarze jest w pełni możliwe w oparciu o 

obowiązujący stan prawny. 

Odzespolenie służb konserwatorskich jest postulatem o jaki dopomina się polskie 

środowisko konserwatorskie co najmniej od 2005 roku, kiedy to w rezolucji z 1 Kongresu 

Konserwatorów Polskich (wydarzenie to miało miejsce 5 lat przed tragiczną katastrofą) zapisano: 

„W przekonaniu, że ochrona dziedzictwa kultury jest zadaniem ogólnonarodowym i 

wielopokoleniowym, które musi być realizowane ponad wszelkimi podziałami społecznymi, 

politycznymi i ideologicznymi, domagamy się przywrócenia jednolitej, niezespolonej państwowej 

służby ochrony zabytków, jej wzmocnienia kadrowego i zapewnienia jej instrumentów oraz środków 

na skuteczne działanie. Domagamy się również przywrócenia apolitycznego, merytorycznego 

stanowiska Generalnego Konserwatora Zabytków oraz jego Urzędu jako organu sprawującego 

kierownictwo ochrony dóbr kultury w Polsce.” 
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Postulat ten został ponowiony w Rezolucji z 2 Kongresu Konserwatorskich Polskich 

uchwalonej w Warszawie 8 października 2015: 

„II KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH podtrzymuje stanowisko I Kongresu 

(2005), o potrzebie wprowadzenia państwowej, niezespolonej służby konserwatorskiej, co wymaga 

ponadto znaczącego zwiększenia nakładów finansowych. Konsekwentne dążenie do zrealizowania 

tego postulatu nie oznacza tendencji do utrwalenia raz przyjętego systemu. Kongres wskazuje na 

potrzebę jego stałego doskonalenia w oparciu o wiedzę praktyczną i teoretyczną środowiska 

konserwatorskiego w integracji ze światem nauki i sztuki, rozumiejąc dziedzictwo polskie, jako 

spójny element dziedzictwa światowego. II Kongres wspiera dyskusję nad doskonaleniem tego 

systemu, zmierzającą w kierunku zwiększenia samorządowych form zarządzania dziedzictwem i 

świadomej, społecznej za nie odpowiedzialności.” został przyjęty do realizacji przez poprzedniego 

Generalnego Konserwatora Zabytków Pana Piotra Żuchowskiego, który - co pragniemy 

przypomnieć - opracował projekt „odzespolenia służb konserwatorskich” jeszcze w roku 2014. 

Stanowczo sprzeciwiamy się nieuprawnionej interpretacji tych postulatów i nadawania im 

politycznego podtekstu. 

Prosimy o publikację niniejszego listu w Gazecie Wyborczej. 
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