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W dniach 17-19 września 2018 r. w Pałacu w Lubostroniu odbyło się piąte jubileuszowe Ogólnopolskie Seminarium Prawa
Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów
i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, zorganizowane
przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Prawa Ochrony Dóbr Kultury
UNESCO Uniwersytetu Opolskiego oraz Pałac w Lubostroniu.
Patronat honorowy nad seminarium objęli: prof. Magdalena
Gawin (Podsekretarz Stanu – Generalny Konserwator Zabytków), prof. Jerzy Gwizdała (rektor Uniwersytetu Gdańskiego),
prof. Marek Masnyk (rektor Uniwersytetu Opolskiego), a także
adw. Andrzej Zwara (prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera).
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Począwszy od pierwszego seminarium, które odbyło się we wrześniu 2014 r.,
celem wrześniowych corocznych spotkań w Lubostroniu jest budowanie zjednoczonego środowiska młodych badaczy prawa ochrony dziedzictwa, opartego na
wzajemnym poszanowaniu własnych poglądów oraz realizacji wizji patrona seminariów. Ich tradycją, oprócz aukcji sfałszowanych dzieł sztuki oraz Dyskusyjnego
Klubu Filmowego, stały się konkursy, w tym konkurs znajomości prawa ochrony
zabytków oraz konkurs Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy na najlepsze wystąpienie podczas seminarium.
Znajomości zawierane podczas obrad i podczas spotkań kuluarowych są impulsem do tworzenia zespołów badawczych stawiających nowe wyzwania nauce
o dziedzictwie poprzez realizację wspólnych projektów. Corocznie do Lubostronia przyjeżdżają przedstawiciele ośrodków akademickich z całej Polski, organów
administracji publicznej oraz prawnicy. Od 2016 r. seminarium zyskało rangę międzynarodową, gdyż uczestniczą w nich także przedstawiciele zagranicznych uniwersytetów. W roku 2016 i 2018 gościem seminarium był prof. Luis Javier Capote
Perez (Universidad de La Laguna, Teneryfa), a w 2017 r. w seminarium uczestniczyli
przedstawiciele Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.
Tegoroczne seminarium otworzyły dr Magdalena Marcinkowska (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i dr Alicja Jagielska-Burduk (Uniwersytet Opolski). Seminarium rozpoczęło się wspomnieniem o prof. Janie Pruszyńskim
w dziesiątą rocznicę jego śmierci, które wygłosił prof. dr hab. Piotr Dobosz (Uniwersytet Jagielloński). W tym roku w seminarium wzięli udział Agnieszka Pruszyńska oraz dr Michał Pruszyński. Przygotowali niespodziankę dla uczestników w postaci uroczystego toastu.
Podczas seminarium zostały wygłoszone trzy wykłady inauguracyjne oraz
dwanaście referatów. Pierwszy z wykładów inauguracyjnych, którego tematem była strategia restytucyjna i jej zależność od prawa oraz polityki, wygłosił
prof. dr hab. Wojciech Kowalski (Uniwersytet Śląski). Następnie dr hab. Ryszard
Nowicki (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) zwięźle omówił
problematykę ochrony zbiorów bibliotecznych w sytuacjach zagrożenia. Z kolei
prof. Luis Javier Capote Perez (Universidad de La Laguna, Teneryfa) w ostatnim
z wykładów inauguracyjnych przybliżył słuchaczom problematykę konserwacji
i renowacji zabytków w hiszpańskim prawie ochrony zabytków.
Drugi dzień konferencji rozpoczął dr hab. Kamil Zeidler (prof. Uniwersytetu Gdańskiego) wspomnieniem swoich relacji z prof. Janem Pruszyńskim. Później
Agnieszka Plata (Uniwersytet Gdański) omówiła problematykę dotyczącą ochrony
dziedzictwa kulturowego za granicą. Następnie Anna Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) zaprezentowała zagadnienia związane z historycznym prawem
do szczególnie ważnych składników dziedzictwa za granicą. Później Anna Ławicka
(Uniwersytet Gdański) przedstawiła karnoprawną ochronę dziedzictwa kultury
z perspektywy prawa hiszpańskiego i polskiego, Małgorzata Węgrzak (Uniwersytet Gdański) omówiła wartość dobra kultury w orzecznictwie sądów administra-
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cyjnych, Adrian Porwich (Uniwersytet Wrocławki) scharakteryzował problematykę rekonstrukcji i rewaloryzacji zabytków nieruchomych na tle problemu wartościowania zabytków, zaś Andrzej Moś (Uniwersytet Gdański) dokonał analizy
wartości sakralnej zabytków.
Po przerwie obiadowej Krzysztof Grzegorczyk (Uniwersytet Jagielloński) zdefiniował pojęcie muzealium w prawie polskim, Piotr Lasik (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu) porównał kazus zakupu kolekcji Czartoryskich do wypasu owiec, gdzie pastwiskiem jest fundacja, a owcą łasiczka ze znanego obrazu. Obrady drugiego dnia seminarium uwieńczyło wystąpienie Mariusza Szatkowskiego
(Uniwersytet Gdański) dotyczące istoty genius loci (ducha miejsca) zobrazowanej
na przykładzie Lublina.
W ostatnim dniu seminarium dr Żaneta Gwardzińska (Uniwersytet Opolski)
przedstawiła rozważania nad rozwojem polskiego muzealnictwa a dysprospektywą prawa o muzeach, dr Paulina Gwoździewicz-Matan (Uniwersytet Śląski) zdefiniowała dobra kultury w dorobku prof. Jana Pruszyńskiego i w obecnym stanie
prawnym, a dr Anna Frankiewicz-Bodynek (Uniwersytet Opolski) – w polskim prawie konstytucyjnym.
Uczestnicy wysłuchali komunikatu o projekcie UNESCO Chair on Cultural
Property Law dr Alicji Jagielskiej-Burduk, a także sprawozdania Daryny Kuprianovej i Katarzyny Dziewulskiej (Uniwersytet Opolski) z działalności European
Students Association for Cultural Heritage (ESACH) oraz sprawozdania Katarzyny Kruszewskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) z działalności Koła Naukowego Obrotu Dziełami Sztuki i Prawnej Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
im. Van Meegerena. W trakcie seminarium odbyła się również laudacja na cześć
książki dr Eweliny Kowalskiej pt. Własność zabytku a dyskrecjonalna władza konserwatorska (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018). Zwycięzcą
konkursu ze znajomości prawa ochrony zabytków została Anna Mazur (Uniwersytet Jagielloński), a za najlepszy referat nagrodzono Agnieszkę Platę (Uniwersytet
Gdański).
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