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W dniach 21-23 września 2015 r. po raz drugi Pałac w Lubostroniu otworzył swe drzwi dla uczestników II Ogólnopolskiego Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych
naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana
Pruszyńskiego. Tegoroczna edycja zgromadziła sympatyków
prawa ochrony zabytków z ponad dziesięciu ośrodków akademickich w kraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
generalny konserwator zabytków Piotr Żuchowski oraz rektorzy trzech uczelni wyższych: rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bronisław Marciniak, rektor
Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernard Lammek oraz rektor
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. Janusz Ostoja-Zagórski.
W imieniu organizatorów zgromadzonych powitali
dr Alicja Jagielska-Burduk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy) oraz prof. Kamil Zeidler (Uniwersytet Gdański). Podczas ich wystąpienia przytoczyli wspomnienia Michała Walickiego z wizyty w lubostrońskim pałacu, przekazali
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pozdrowienia od minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, a następnie przeczytali list intencyjny od Agnieszki i Michała Pruszyńskich, żony oraz syna zmarłego profesora, pełen ciepłych i pokrzepiających słów
skierowanych do uczestników wydarzenia. Głos zabrał również gospodarz miejsca – dyrektor Pałacu w Lubostroniu Andrzej Budziak.
Część merytoryczną seminarium otworzyły trzy wykłady inauguracyjne.
Jako pierwszy wystąpił prof. Piotr Dobosz (Uniwersytet Jagielloński), przybliżając słuchaczom ustrojowo-organizacyjną strukturę ochrony zabytków w Austrii.
Drugi wykład – autorstwa prof. Macieja Trzcińskiego (Uniwersytet Wrocławski) – poświęcony był problemom archeologii totalitaryzmów. W trzecim wystąpieniu dr Monika Drela (Uniwersytet Wrocławski) poruszyła kwestie wyłączenia
niektórych kategorii dóbr kultury z obrotu cywilnoprawnego. Na zakończenie
dr A. Jagielska-Burduk zaprezentowała raport z realizacji projektu – ogólnopolskiego czasopisma naukowego „Santander Art and Culture Law Review”.
II Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków zostało podzielone
na pięć różnych sesji tematycznych. W pierwszym panelu, dotyczącym zagadnień międzynarodowych, mgr Anita Budziszewska (Uniwersytet Warszawski)
poruszyła kwestie związane z ochroną zabytków w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Zagadnienia prywatnomiędzynarodowe w zakresie
wynagrodzeń dla artystów malarzy w Unii Europejskiej zaprezentowała mgr Małgorzata Ciepłuch (Uniwersytet Gdański). Kolejny referat, autorstwa mgr Andrzeja
W. Święcha, dotyczył ochrony zatopionych elementów dziedzictwa kulturowego.
Drugi panel poświęcony był aspektom administracyjnoprawnej ochrony zabytków. Mgr Żaneta Gwardzińska poruszyła problem realizacji obowiązku ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Wystąpienie mgr Katarzyny Sikory (Uniwersytet Gdański) dotyczyło braku
regulacji prawnych związanych z ochroną składnic konserwatorskich w Polsce.
Z kolei Katarzyna Płażyńska (Narodowy Instytut Dziedzictwa) poruszyła kwestię
ochrony prawnej wartości widokowych zabytku. Przedmiotem ostatniego referatu – autorstwa mgra Andrzeja Mosia (Uniwersytet Gdański) – był problem braku
ścisłej regulacji prawnej w kwestii współpracy między państwem a Kościołem dotyczącej ochrony kościelnych dóbr kultury.
Tematem trzeciej części obrad plenarnych były przede wszystkim ustawowe
formy ochrony zabytków. Problematykę stwierdzenia nieważności decyzji o wpisie do rejestru zabytków na przykładzie precedensowego wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego, dotyczącego założenia urbanistycznego Wilanowa,
zaprezentował mgr Jacek Brudnicki (Narodowy Instytut Dziedzictwa). Z kolei
mgr Marek Świdrak (Stowarzyszenie Collegium Invisibile) w swoim referacie starał się odpowiedzieć na pytanie, kto rozumie park kulturowy. W dalszej części
mgr Dominika Kostrzewa (Uniwersytet Gdański) przedstawiła aktualne działania
legislacyjne w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z perspektywy prawa ochrony zabytków. Natomiast kwestie karnoprawne zostały ukaza-
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ne przez mgr Juliannę Makiłłę-Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) w kontekście analizy przedmiotu przestępstwa, jakim jest zabytek oraz ochrony dóbr
kultury w związku z działalnością zorganizowanych grup przestępczych. Zagadnienia prawnokarne zaprezentował także mgr Jakub Malec.
Restytucja dzieł sztuki była zagadnieniem przewodnim czwartego panelu.
Anna Mazur (Uniwersytet Jagielloński) przybliżyła głośne medialnie sprawy dotyczące biblioteki pruskiej (tzw. Berlinki) oraz Ossolineum. O odnalezionych i nadal
poszukiwanych dziełach sztuki opowiedziała Dominika Guzek (Uniwersytet Jagielloński). Natomiast przedmiotem referatu Aleksandra Pyrzyka (Uniwersytet Jagielloński) była zasadność stosowania restytucji zastępczej.
Ostatnią część obrad plenarnych poświęcono zagadnieniom obowiązków
różnego rodzaju podmiotów względem ochrony i opieki nad zabytkami. Mgr Małgorzata Węgrzak (Uniwersytet Gdański) zwróciła uwagę na realizację obowiązków Gminy Miasta Gdańska w zakresie ochrony zabytków w odniesieniu do pomników i obiektów pomnikowych przekazanych do utrzymania Zarządowi Dróg
i Zieleni w Gdańsku. Natomiast mgr Katarzyna Schatt-Babińska (Uniwersytet
Łódzki) swój referat poświęciła obowiązkom właściciela zabytku, wskazując na
wciąż aktualny problem występowania konfliktu między szeroko rozumianym
dobrem właściciela i jego konstytucyjnym prawem do korzystania z własności
a dobrem zabytku.
Seminarium towarzyszyły spotkania integracyjne w postaci aukcji sfałszowanych dzieł sztuki oraz konkursu znajomości prawa ochrony zabytków z nagrodami,
którego laureatką została mgr Małgorzata Węgrzak (Uniwersytet Gdański). Z kolei w plebiscycie na najlepszego mówcę wyróżnienie otrzymał mgr Andrzej Moś
(Uniwersytet Gdański). Seminarium uzyskało dofinansowanie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę 2015.
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