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Szanowny Panie Prezesie, 
 

Nawiązując do spotkania jakie odbyło się z inicjatywy Pana Prezesa SARP z końcem lipca b.r. 

w sprawie udziału SKZ w Konferencji „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-

architektoniczny” w charakterze jej współorganizatora, pragnę zapewnić, że zgodnie z celami 

statutowymi naszego Stowarzyszenia jesteśmy zainteresowani wszelkimi inicjatywami, które 

podejmują dyskusję nad racjonalną polityką i współczesną doktryną ochrony naszego dziedzictwa 

architektury i urbanistyki. 

Decyzją ZG SKZ współudział naszego Stowarzyszenia został zawieszony wskutek utraty 

płaszczyzny dialogu między środowiskiem konserwatorskim i architektonicznym i przekształcenia się 

Konferencji w forum promujące kreacje architektoniczne niekiedy sprzeczne z zasadami 

konserwatorskimi zapisanymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

SKZ nie uchyla się od udziału w dyskusji o fundamentalnych zasadach ochrony dziedzictwa, 

stojąc na stanowisku, że współczesna ortodoksja rozumiana jako przestrzeganie określonego i 

akceptowanego zbioru zasad opiera się nie na mniemaniu, ale na wiedzy i jest obszarem nie tylko dla 

konserwacji, ale także twórczości architektonicznej wyposażając ją w „prawo dobrej kontynuacji” ale 

zarazem obligującym do wrażliwości na kontekst, którego podstawową wartością jest nasze 

dziedzictwo kulturowe. 

Dlatego deklarujemy, że ZG SKZ jest gotowy podjąć w najbliższym czasie decyzję o ponownym 

udziale w zespole organizatorów Konferencji po realizacji naszych postulatów: 

1. Formalne powołanie Komitetu Organizacyjnego oraz Rady Naukowej konferencji z udziałem 
przedstawicieli wszystkich organizatorów/naszych środowisk.  

2. Przyjmowanie zgłoszeń oraz testów wystąpień po wcześniejszej akceptacji Rady Naukowej 
konferencji. 

3. Równoważne uwzględnienie tematyki konserwatorskiej w wystąpieniach, oraz Inicjowanie 
dwugłosu w konferencji (koreferaty). 

4. Podejmowanie wszelkich działań organizacyjnych i merytorycznych z odpowiednim 
wyprzedzeniem umożliwiających ich racjonalną realizację.  
Mamy wrażenie, że spełnienie powyższego na pewno przyczyni się do podniesienia poziomu 

naszej dyskusji i współpracy.  
 

                                                                                                    Z koleżeńskim pozdrowieniem, 

                                                                                    
                                                                              STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW                                                                                                                                 

                                                                                                                           ZARZĄD GŁÓWNY                                                                                                                                                             
                                                                                                                                     Prezes                                                                                                                                                                                     
                                                                                                         Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka                                                                                                                                  
Do wiadomości: 
1. Pan dr Adam Czyżewski, DYREKTOR Państwowego Muzeum  
Etnograficznego w Warszawie, sekretariat@ethnomuseum.pl 
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