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W

kwietniu, jak co roku, obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ochrony
Zabytków. Już od 25 lat większość krajów świata przypomina swoim społecznościom o znaczeniu ich dziedzictwa kulturowego i potrzebie jego ochrony, i to
nie tylko w skali lokalnej, ale także ogólnoświatowej. W tym roku w Polsce obchody tego dnia odbędą się w Gostyniu-Głogówku w Wielkopolsce. Lokalizacja centralnych obchodów w zespole klasztornym Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu-Głogówku wynika z faktu, że w tym roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony będzie pod hasłem: „Dziedzictwo religijne i święte miejsca”. Ważnym powodem
jest również ubieganie się przez Kongregację dla gostyńskiego zespołu klasztornego o tytuł „Pomnika Historii”.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków mają też wymiar szczególny dla „Spotkań z Zabytkami”.
W czasie uroczystej gali wręczania licznych nagród dla osób zasłużonych na polu ochrony i opieki nad zabytkami zostanie przekazana ustanowiona przez naszą redakcję nagroda „Laur Roku
2008”, przyznawana za udostępnienie szerokiej publiczności odrestaurowanego i utrzymywanego w należytym stanie zabytku arKościół filipinów
chitektury (w numerze na s. 5 przypominamy regulamin nagrody).
w zespole klasztornym
W tym roku otrzyma ją p. Eugenia Michałowska, właścicielka
w Gostyniu-Głogówku
i opiekunka drewnianego dworu w Laskowej koło Limanowej
(zob. ss. 5-9). Wyróżniony obiekt spełnia wszystkie kryteria przyjęte w regulaminie
nagrody i jeszcze dodatkowo należy do tej grupy polskich zabytków – 3 tys. dworów,
które ocalały po drugiej wojnie światowej, ale aż ponad 2 tys. z nich jest w stanie postępującej destrukcji. Dwór w Laskowej stanowi chlubny przykład uratowania zabytku przez spadkobierców jego właścicieli, którzy z otwartymi ramionami, po staropolsku przyjmują wszystkich odwiedzających ich gości.
O podejście resortu kultury do kwestii dostępności zabytków w naszym kraju zapytaliśmy ministra Tomasza Mertę, Generalnego Konserwatora Zabytków (rozmowa na s. 2),
który m.in. stwierdził, że „udostępnianie zabytków w kontekście budzenia świadomości narodowej i budowania postawy obywatelskiej ma ogromną wartość”. I taki właśnie
cel miała na względzie redakcja, ustanawiając nagrodę „Laur Roku”.
Uroczystą galę obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gostyniu-Głogówku poprzedzi Sesja Naukowa, dotycząca definicji pojęcia zabytku. Temat
ten jest ciągle żywy i wymaga aktualizacji w zmieniających się realiach sytuacyjnych.
Przypomnijmy w tym miejscu fragment rozważań dotyczących terminu „zabytek”, sformułowanych przez znakomitego historyka prof. Aleksandra Gieysztora: „Dzieje słów
bywają kluczem otwierającym dostęp do historii życia, do pojęć w kulturze i związanych z tym problemów poznania ich treści i zakresu. Wyraz «zabytek» – termin, który tak
sprawnie dziś służy polszczyźnie, utracił prawie całkowicie swe pierwotne staropolskie
znaczenie «dostatku» i nabrał, już w dobie Oświecenia, znanego nam obecnie sensu
podstawowego. Obaj leksykografowie naszego języka podali jego etymologię każdy
po swojemu, ale podobnie: Samuel Linde jako «pozostałego co z byłych rzeczy», Aleksander Brückner zaś jako «co z dawnego bytu pozostało». A więc pozostałości, czy
jednak samoistne? Na pewno tylko takie, które człowiek spostrzega, wprowadzając je
do swego systemu wartości, na który składa się także docenianie świadomości historycznej jako niezbędnego składnika kultury” („Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kultury”, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2000, s. 157).
W tym numerze „Spotkań z Zabytkami” polecamy zatem przede wszystkim artykuł
o zdobywcy „Lauru Roku 2008” – dworze w Laskowej oraz wywiad z ministrem Tomaszem Mertą, który przypomniał główne działania resortu kultury w dziedzinie ochrony
zabytków w ciągu minionych dwóch lat. Jesteśmy przekonani, że pozostałe teksty również wzbudzą zainteresowanie naszych wiernych Czytelników.

