Krajowa Konferencja Opieki nad Zabytkami PTTK
Warszawa 10 lutego 2018r.
Protokół z przebiegu obrad;
pkt.1, Otwarcie obrad,
Przybyłych na konferencję powitał Przewodniczący Komisji Kol. Andrzej Danowski.
– Następnie przedstawił propozycje kandydatur do Prezydium .
Przewodniczący obrad - Kol. Wojciech Pasek.
Za-ca Przewodniczącego - Kol. Jerzy Kowalski.
Sekretarz Barbara Stanek - Wrobel.
Głosowanie jawne – za przyjęciem składu Prezydium - obecni na sali 27 oso.
Pkt.2. Kol. Przewodniczący powitał zaproszonych gości w osobach;
Kol. Andrzej Wasilewski - członek ZG PTTK,
Kol. Jacek Tshoch
- członek ZG PTTK,
Kol. Dariusz Nazarczyk - członek GKR .
Kol. Alicja Gotowt - Jeziorska - Prezes SF. - Honorowy członek K. KOnZ ,
Kol. Elżbieta Rejdel – Piskorska - SK
Kol. Sławomir Korpysz - GKR
Kol. Franciszek Midura - Honorowy członek K.KOnZ, Honorowy Członek PTTK.
Kol. Ryszard Wrzosek - Honorowy członek PTTK
W dalszej części obrad Kol. Przewodniczący odczytał porządek obrad konferencji , Regulamin
Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami i pozostałe regulaminy zgodnie z zapisami Statutu
PTTK– po odczytaniu w/w regulaminów - - zgłoszono uwagę iż brakuje w porządku obrad
punktu - Udzielenie absolutorium dla ustępującego składu Komisji. Porządek obrad uzupełniono
o brakujący punkt. Poddano pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem tak
sformułowanego porządku obrad - głosował 25 osób.
Porządek obrad przyjęty.
Wybór Komisji Mandatowej.
Podjęto decyzję – uchwałę - Komisję Mandatową - pełni Prezydium Obrad w osobach.
Wojciech Pasek, Jerzy Kowalski i Barbara Stanek Wróbel. - za wszyscy obecni delegaci 25 osób.
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji zgłoszono Kol. Kol. Barbarę Cichecką, Stanisława Cisaka i Andrzeja Wesołowskiego.
Przegłosowano skład Komisji - za - 25 osób.
O głos poprosił Kol. Andrzej Wasilewski - podziękował za zaproszenie i życzył owocnych
obrad w imieniu ZG PTTK.
Kol. Sławomir Korpysz – podziękował za zaproszenie i promował wydawnictwo o Tadeuszu
Kościuszce .
Sprawozdanie z pracy Komisji Opieki nad Zabytkami za kadencję - odczytał Kol. Andrzej
Danowski . Przedstawione sprawozdanie uzupełnił pokaz slajdów o tematyce pracy i działalności
komisji. Zestaw slajdów obejmował również przebieg prac Komisji Inwentaryzacyjnej w
Muzeum w Puławach.
Pogratulował nadania tytułu Honorowego Członka PTTK dla Kol. Kol. Franciszkowi Midurze,
Alicji Gotowt-Jeziorskiej i Ryszardowi Wrzosek.
W dalszej części wręczył Kol. Kol. dyplomy – podziękowania za dotychczasową pracę
w Komisji, oraz na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami .
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Dyplomy za lata pracy;
Kol. Wanda Szpilewska, Franciszek Midura,
Podziękowania za pracę;
Kol. Franciszek Midura, Wanda Szpilewska,Joanna Blicharska,Barbara Cichecka, Barbara Wróbel,
Robert Starzyński, Jerzy Kowalski, Wojciech Pasek, Robert Wilk, Andrzej Danowski .
Przewodniczący obrad – Komisja Mandatowa stwierdzenie ważności obrad Krajowej
Konferencji Opieki nad Zabytkami PTTK - obecni na sali delegaci - 27 osób
Protokół Komisji Mandatowej - stwierdza ważność obrad - 67,93 % wg. listy obecności.
Wybrano Komisję Wyborczą w składzie - Wanda Szpilewska,Ryszard Wilk i Mirosława
Firmowska – Milewska.
Przegłosowano skład Komisji - za - 27 głosów.
Głosy w dyskusji i nad sprawozdaniem;
Kol. Franciszek Midura - wspomina działaczy , członków komisji z wcześniejszych lat.
Kol. Szymański i wielu innych.
– Przede wszystkim - społeczny opiekun zabytków - powinien go cechować pasja cel
działania i chęć pracy społecznej.
– Wiedza o zabytku – powinien być znawcą, posiadać i szukać wiedzy o danym zabytku.
– Umiejętność współpracy z innymi osobami, działaczami i instytucjami.
– Szacunek dla tradycji , właściwy stosunek do źródeł wiedzy i działalności – danego terenu.
– Wizytowanie indywidualnych obiektów – zabytków, współpraca z ich właścicielami bądź
zarządcami i jednostkami administracji terenowej.
– Wspieranie zarządzających obiektami i pomoc w utrzymaniu zbiorów.
– Zamek w Oporowie - Uchwała – wsparcie dla P. Majewskiej -Rau od komisji, poparcie
jej wniosków do władz terenowych.
– Działalność społeczników - bardzo małe zrozumienie i brak świadomości co do danego
zabytku /czasem wręcz szkodliwa/.
– Problem z dyspozycją obiektu zabytkowego. Brak egzekucji prawnej w stosunku do
gospodarza lub zarządzającego - dysponującego zabytkiem.
– Obiekty wykupione - Muzeum w Oporowie i Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz inne
dwory. Stan zabytków niezadowalający .Brak środków na ich ratowanie
Kol. Wojciech Pasek - stwierdza – nowa forma ochrony zabytków - ewidencja jest ale nie chroni
ich.
Kol. Andrzej Danowski - ad vocem dla Profesora - znana jest osoba,która została ukarana za
zniszczenie zabytku. Nowelizacja ustawy - nie można wyburzyć obiektu wpisanego do rejestru
– kara 3 lata wiezienia.
Kol. Wanda Szpilewska - Muzeum w Puławach - głos do przedstawicieli ZG PTTK w
Warszawie. Czas poświęcony Puławom to 90% , wyjaśniania i rozmów nad dalszą jego
działalnością. Sprawa Puław to zaszłość od lat. Brak jakiegokolwiek zainteresowania
ze strony ZG tą sprawą. Jeden koszmar.
Nowy Prezes powinie zadbać by nie stracić tych zbiorów .
Kol. Jacek Tshoch - informuję iż 19 lutego 2018r, odbędzie się posiedzenie ZG PTTK
w sprawie muzeum w Puławach.
Kol. Barbara Cichecka - informacja o przebiegu inwentaryzacji w muzeum ,jaki jest stan
zbiorów. Ludzie z pasją zajmują się zbiorami w muzeach PTTK-kich. Pytanie co dalej.
Jak ludzi z pasją i oddaniem braknie.
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Kol. Wanda Szpilewska - wsparcie i pomoc dla muzeów PTTK-owskich. Pełna kontrola nad
wydawaniem przyznanych środków.
Komisja Wyborcza - pytanie czy są jeszcze kandydaci do nowych Władz.
Wniosek - Przewodniczącego o zamknięcie listy kandydatów do nowych Władz.
Głosowanie jawne - za zamknięciem listy kandydatów do nowych władz - 27 osób.
Kol. Jerzy Kowalski - proponuje by Komisja w nowej kadencji przepracowała regulamin
i zasady współpracy z ZG PTTK.
Zastanowić się co należałoby zrobić - by była właściwa współpraca z na linii
ZG PTTK - Kobz . Komisja organ opiniodawczy - jeśli nie będzie poparcia - współpracy
to nic z tego nie będzie. Zwiększyć mobilność Komisji.
Przedstawiciele Komisji winni być zapraszani na posiedzenia Zarządu ZG PTTK
wówczas decyzje podejmowane i omawiane w sprawie Muzeów i zabytków
byłyby właściwie interpretowane.
Kol. Wojciech Pasek -obserwujemy dobrą praktykę w gronie naszej kadry na rzecz opieki
nad zabytkami w terenie. Nasza interwencja przynosi dobre skutki.. W ten sposób
udało się uratować wiele zabytków ruchomych i nieruchomych.
Ogromny szacunek dla ludzi działających na rzecz opieki i ratowania zabytków.
Kol. Andrzej Wasilewski - członek ZG PTTK poza kolejnością – gratulacje dla opiekunów
zabytków za ich ogromne zaangażowanie w pracy społecznej oraz podziękowanie
członkom komisji za przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji w Muzeum
Puławy i przygotowanie zbiorów do jego zamknięcia.
Kol. Jacek Tshoch - stwierdza iż jesteśmy najdłużej pracującą Komisją i to ważne
byśmy dalej byli postrzegani jako organ ważny w działalności statutowej PTTK.
Głos Komisji w sprawie Puław – sprawa skomplikowana i pilna , a uwagi bardzo cenne .
Dodatkowo Kol. Józef Gądor w uzupełnieniu – przez cały czas zabiegał o środki
na remont i odbudowę budynku. UMiG w Puławach obiecał pomoc i wsparcie finansowe
nie dotrzymał słowa. PTTK Oddział w Puławach nie uwłaszczył się na majątku ,
i oto w ten sposób UMiG Puławy stał się ponownie właścicielem budynku.
/niedopilnowanie terminu o uwłaszczeniu Komisja odwoławcza uznała fakt, że
PTTK ma prawo pierwokupu/. Spisano umowę dzierżawy , UMiG i PTTK obiekt
ponownie wraca do PTTK , ale pod warunkiem, że PTTK wykona kompleksowy
remont i ponownie uruchomi ekspozycję Muzeum . Remont wykonany, muzeum nie.
Fakt iż obiekt jest własnością PTTK , to nie wszystko - co dalej ?
Należy jak najszybciej usiąść do rozmów - Prezydent Puław i PTTK .
Jest to ostateczna decyzja nie można dłużej zwlekać, przecież Oddział PTTK w Puławach
został rozwiązany - dnia 13 maja 2017r.
Kol. Jarosław Dolat -Kalisz - przedkłada postulat by każde muzeum PTTK opracowało
informacje , co dzieje się w terenie , jaka jest ekspozycja i zbiory. Opracować publikacje
o tych placówkach..
Kwesty na działalność muzeów i ratowanie zabytków /zabytkowe cmentarze, mogiły
inne obiekty/. Opieka nad zbytkiem to nie tylko zarządzanie nim ale również szukanie
sponsorów i składanie wniosków ofert na ten cel.
Prezydium Zjazdu stawia wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępujących członków
Komisji - głosowanie jawne - jednomyślnie - 27 osób za udzieleniem absolutorium.
Wybór Komisji Skrutacyjnej ; zgłoszono kandydatury - Marta Grodek, Katarzyna Komisarczyk,
i Bronisław Adamski – glosowanie jawne - 26 osób - za takim składem, - 1 wstrzymujący.
Przed rozdaniem kart do głosowania – prezentacja kandydatów do nowych władz Komisji.
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Kol. Jan Ziemkiewicz informacja o nowo powstałym muzeum sportu i turystyki w Łodzi.
Zbiory są , historia i co dalej z tymi zbiorami.
Dobra współpraca społeczników i członków Komisji na rzecz ochrony zabytków
to podstawa byśmy byli postrzegani przez władze terenowe, że SOZ – nie jest
przeszkodą ale chce pomagać.
Sejmik - 24 listopada 2018r, - Sto lat opieki nad zabytkami w odrodzonej Polsce
1918 – 2018.
Komisja Skrutacyjna – rozdanie kart do głosowania - głosowanie tajne.
Kol. Konrad Szymon Majewski - Zielona Góra - powinniśmy zadbać o nabór nowych
członów -społecznych opiekunów zabytków, nowe kursy.
Prośba by uaktualnić regulaminy SOZ PTTK, IOnZ, mianowanie nowych instruktorów .
Stwierdza , że kierowane pisma do ZG PTTK rozpatrzone negatywnie lub
niezadowalająco. Większe umocowanie Komisji - dotyczące opiniowania dla
będących w zasobach i pozyskanych zabytków, zbiorów , obiektów i ustaw .
Propozycja do Komisji - opracowanie wzoru umowy darowizny lub użyczenia
zabytku na rzecz muzeum.
Opiekun Zabytku - członek PTTK ,
Opiekun Komisji - członek Zarządu ZG PTTK.
Nowelizacja regulaminu Społecznej Opieki nad Zabytkami,
Nowelizacja regulaminu – Instruktora Opieki nad Zabytkami.
Nieopłacenie składki PTTK - Komisje Oddziałowe - automatyczne skreślenie
z listy SOZ.
Komisja Skrutacyjna ogłoszenie wyniku wyborów - Komisja stwierdza, że oddano
27 głosów ważnych , nieważnych - 0.
Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do władz Komisji Opieki nad Zabytkami wybrano 9 osób.
1. Andrzej Danowski ,
2. Jerzy Kowalski
3. Robert Starzyński,
4. Wojciech Pasek,
5. Barbara Cichecka ,
6. Barbara Stanek Wróbel,
7. Wanda Szpilewska,
8. Katarzyna Sikora.
9. Ryszard Wilk
Ogłoszono przerwę - na zebranie Konstytucyjne .
Zarząd Komisji ukonstytuował się następująco;
Przewodniczący - Andrzej Danowski
wiceprzewodniczący - Jerzy Kowalski,
wiceprzewodniczący – Robert Starzyński,
Sekretarz - Wojciech Pasek,
członkowie - Barbara Cichecka, Barbara Stanek-Wróbel, Wanda Szpilewska,
Katarzyna Sikora, Ryszard Wilk.
Dalszy ciąg dyskusji.
Kol. Andrzej Wesołowski - wnioskuje by Komisja zajęła się dodatkowo promocja

izb regionalnych, muzealnych , muzeów prywatnych , skansenów.
Opracowując nowe kanony – innych województw – propozycja by dopisać nawet
skrótowo co jest za granicą województwa.
Co z kanonami z innych województw ?
Kol. Katarzyna Sikora - składa deklaracje, że może wygłosić w ramach kusu społecznych
opiekunów cykl prelekcji. Zabytki niedostępne - większa promocja.
Brak promocji Komisji Opieki nad Zabytkami - nie widać jej na zewnątrz.
Wyjść poza własną strukturę .
Kol. Dariusz Nazarczyk - GKR - informacyjnie co w najbliższym czasie .
Aktualnie odbywają się konferencje terenowe – omawianie zmian Statutu PTTK.
Zmiany są korzystne dla Oddziałów i Komisji .
Na najbliższym posiedzeniu Komisji trzeba pochylić się na zapisami Statutu,
i wpisać je do Regulaminu Komisji. Życzenia dla nowo wybranych do władz
Komisji – dalszej pełnej sukcesów pracy .Gratulacje.
Kol. Alicja Jeziorska-Gotowt - proponuje by zastanowić się jak pracować i co pozostawimy
potomnym. Zabytki i nasze Muzea to skarb narodowy.
Kol. Elżbieta Rydel – Piskorska - mówiąc o ratowaniu zabytku - należy myśleć nie tylko
o obiekcie ale również ludziach tam mieszkają .
Kol. Jacek Tshoch - informacja o podpisaniu umowy z Orange - korzystna oferta
internetowa i telefoniczna.
Komisja Uchwał i Wniosków - odczytanie protokołu i opracowanych wniosków – wytycznych
do pracy dla nowo wybranej Komisji.
/ 7 wniosków / załącznik do niniejszego protokołu.
Podjęcie Uchwały o przyjęciu wniosków opracowanych przez Komisję do realizacji w najbliższej
kadencji . Głosowanie jawne - za przyjęciem - 27 osób obecnych delegatów na Zjeździe .
Wystąpienie Przewodniczącego , podziękowanie za sprawne przeprowadzenie przebiegu obrad
Krajowej Konferencji Opieki nad Zabytkami i za wybór Komisji w takim składzie.
Podziękowanie dla Kol. Joanny Blicharskiej za ogrom pracy w przygotowaniu Konferencji
i opiekę nad komisją.
Na tym Konferencję zamknięto.

.

