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Od redakcji
iadomość o śmierci redaktora Krzysztofa Nowińskiego dotarła do nas już
w czasie druku tego numeru. Przytłumiła ona wszystkie wydarzenia, o których
piszemy poniżej, ale nie uwolniła od pisania o nich. Wiemy, że Krzysztof postąpiłby tak samo. Jakie były to wydarzenia?
Jeszcze nie przebrzmiało echo wrześniowych Europejskich Dni Dziedzictwa 2007,
a już w czasie przeszłym mówimy o wielu innych, ważnych dla naszego środowiska
wydarzeniach października, wśród których wymienimy chociażby dopiero co zakończoną konferencję na zamku w Działdowie „Ochrona zabytków architektury obronnej
– teoria a praktyka”.
Ważnym wydarzeniem września była też sesja popularnonaukowa „Gazownia
Warszawska – dziedzictwo kultury materialnej Warszawy”, zorganizowana w ramach
EDD na Mazowszu przez Oddział Warszawski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na terenie zabytkowej zabudowy dawnej Gazowni Warszawskiej. Jej uczestnicy nie tylko mogli wysłuchać wykładów na
temat historii, dnia dzisiejszego i problemów konserwatorskich tego interesującego
kompleksu budynków, ale także zwiedzić znajdujące się tam Muzeum Gazownictwa
oraz poznać historię polskich latarni gazowych.
Dwa kolejne wydarzenia związane były z wieloletnią obecnością „Spotkań
z Zabytkami” na polskim rynku wydawniczym. Pod koniec września br., na zaproszenie prof. Michela Schulmana, przewodniczącego Association des Journalistes du
Patrimoine (AJP – stowarzyszenie dziennikarzy zajmujących się popularyzacją wiedzy
o narodowym dziedzictwie i o zabytkach), przebywała we Francji z kilkudniową wizytą
dr hab. inż. Danuta Kłosek-Kozłowska, członek Rady Redakcyjnej „Spotkań
z Zabytkami”. Nasza przedstawicielka wzięła udział w zorganizowanym tam po raz
pierwszy przez AJP międzynarodowym spotkaniu, którego uczestnicy podzielili się
informacjami na temat funkcjonowania w poszczególnych krajach czasopism o wskazanej tematyce. Piszemy o tym z satysfakcją, ponieważ zarówno nasz udział w spotkaniu, jak i zaprezentowany uczestnikom wrześniowy numer naszego miesięcznika zostały wysoko ocenione przez organizatorów.
Dobre wieści z Paryża były też okrasą uroczystego spotkania czytelników i sympatyków „Spotkań z Zabytkami” z okazji jubileuszu trzydziestolecia pisma, które odbyło
się 30 września 2007 r. w zabytkowym wnętrzu Starej Pomarańczarni w warszawskich
Łazienkach. Podczas uroczystości usłyszeliśmy wiele miłych słów i pochwał pod adresem redakcji i związanych z nią osób. Trzech przedstawicieli z tego grona wyróżniono
złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”. Po raz pierwszy też gospodarzowi pięknie
odrestaurowanego i udostępnianego do zwiedzania zabytku (zob. „Spotkania
z Zabytkami”, nr 9, 2007, ss. 3-8) wręczony został honorowy dyplom redakcji LAUR
ROKU. Wśród uczestników zabrakło tylko Krzysztofa, który już wtedy nie był w stanie
przybyć do Łazienek, aby razem z nami świętować jubileusz.
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