Życie Warszawy
http://www.zw.com.pl/artykul/308349.html

Rejestracja pojazdów zabytkowych łatwiejsza
21-11-2008
mkd
Właściciel pojazdu zabytkowego zamiast dowodu rejestracyjnego będzie mógł przedstawić do
rejestracji oświadczenie - zakłada poprawka Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Poprawkę tę w piątek przyjął Sejm.
http://www.zw.com.pl/artykul/307666.html

PiS straszy prywatyzacją Łazienek
19-11-2008
ar
Posłowie PiS uważają, że powołanie Jacka Czeczota-Gawraka na nowego dyrektora Łazienek
Królewskich może oznaczać "częściową ich prywatyzację". Podczas konferencji w Sejmie
zwracali uwagę na znajomość Czeczota-Gawraka z posłem PO Januszem Palikotem.
http://www.zw.com.pl/artykul/308175.html

Kino Wars pod ochroną
20-11-2008
Aleksandra Pinkas
Do końca roku kino na Rynku Nowego Miasta znajdzie się w rejestrze zabytków. Deweloper,
który jest właścicielem budynku, nie będzie mógł go zburzyć i zbudować apartamentowca.
http://www.zw.com.pl/artykul/307809.html

Odbudują Zbyszka i Julisin
19-11-2008
Aleksandra Pinkas
Willa Zbyszek w Konstancinie-Jeziornie jest już w rejestrze zabytków. Wojewódzki
konserwator Barbara Jezierska przyspieszyła procedurę wpisu po pożarze, który wybuchł w
budynku w niedzielę.
http://www.zw.com.pl/artykul/307347.html

Porwany Malczewski

18-11-2008
Marek Kozubal
Takiej kradzieży obrazów nie było w Warszawie od kilku lat. Złodzieje zrabowali ze
śródmiejskiej galerii prace Jacka Malczewskiego i Stanisława I. Witkiewicza. Są one warte
niemal pół miliona złotych.
http://www.zw.com.pl/artykul/307193.html

Willę „Zbyszek” strawił ogień
17-11-2008
Aleksandra Pinkas
W Konstancinie spłonęła willa, która miała się znaleźć w rejestrze zabytków. To nie pierwszy
przypadek zniszczenia cennego budynku. – Właściciele będą musieli go odbudować – mówi
konserwator.
http://www.zw.com.pl/artykul/306146.html

Wpis obrazów do rejestru zabytków zbada sąd
13-11-2008
Aleksandra Pinkas
Wyścigi Konne na razie nie mogą sprzedać swojej kolekcji. Sąd uznał, że jeszcze raz zajmie
się sprawą wpisu zbiorów do rejestru zabytków.
http://www.zw.com.pl/artykul/306166.html

Za zabytki dostateczny, ale z szansą na poprawkę
13-11-2008
Aleksandra Pinkas
Ratusz chwali się projektami parków kulturowych i większymi nakładami na opiekę
zabytków. Jednak społecznicy wytykają urzędnikom brak konsekwencji w działaniu.
http://www.zw.com.pl/artykul/306049.html

Przygotowania do odbudowy Pałacu Saskiego kosztowały 15,6
mln zł
13-11-2008
mkd

- Na przygotowania do odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, z której ostatecznie władze
stolicy się wycofały, wydano 15,6 mln zł - poinformował w czwartek dyrektor biura rozwoju
miasta Janusz Kulik.
http://www.zw.com.pl/artykul/305467.html

Pokazać polityka i człowieka
11-11-2008
Piotr Szymaniak
Za cztery lata w Sulejówku powstanie muzeum Józefa Piłsudskiego. W poniedziałek Bogdan
Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego wraz z przedstawicielami Fundacji
Józefa Piłsudskiego podpisali umowę o utworzeniu placówki.
http://www.zw.com.pl/artykul/304967.html

Kosmetyka w Morskim Oku
10-11-2008
Aleksandra Pinkas
- Zabytkowy park Morskie Oko musi przejść całkowity remont – mówi student Michał
Żółtowski. Ma za złe dzielnicy, że tylko odnawia alejki.
http://www.zw.com.pl/artykul/304952.html

Piłsudski ma muzeum
10-11-2008
olap
Umowa o utworzeniu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zostanie podpisana w
poniedziałek w południe.

http://www.zw.com.pl/artykul/304786.html

Wymazywanie niechlubnej przeszłości
09-11-2008,
Rafał Jabłoński
Wbrew powszechnej opinii – 11 listopada 1918 roku nie był dla stolicy pożegnaniem ze
śladami zaborców. Pierwszą derusyfikację wykonali trzy lata wcześniej Niemcy. Myśmy ją
tylko poprawili, i to już w latach 20.
http://www.zw.com.pl/artykul/303351.html

Sentymentalny żal po samie
04-11-2008
Agnieszka Grotek , Górecka-Czuryłło Monika , Maciej Czerski
Supersam już zniknął, do rozbiórki szykuje się grochowski Uniwersam, Feniks, Sezam.
Konieczność historyczna czy zaniedbanie właścicieli?

http://www.zw.com.pl/artykul/303015.html

Uczniowie stworzą kronikę zabytków
03-11-2008
olap
Gimnazjaliści i licealiści ze szkół na Mazowszu będą mieli okazję poznać historię zabytków
w swoich miejscowościach.
http://www.zw.com.pl/artykul/303009.html

Prażanie ratują stary młyn
03-11-2008

Monika Górecka-Czuryłło
Ponadstuletni młyn na Pradze-Północ trzeba wpisać do rejestru zabytków. To dla niego
jedyny ratunek – mówią mieszkańcy dzielnicy.
http://www.zw.com.pl/artykul/302706.html

Rekord w puszce
02-11-2008
Aleksandra Pinkas
Były chwile zadumy i modlitwy. W tle kwesty na odnawianie pomników. Na Powązkach padł
rekord – zebrano ponad 256 tys. zł.
http://www.zw.com.pl/artykul/302648.html

Ratunek dla kirkutu
02-11-2008
Górecka-Czuryłło Monika
Cmentarz Żydowski na Bródnie zostanie wpisany do rejestru zabytków. – To jedyny ratunek
dla tego świętego miejsca i kulturowej pamiątki – mówią Żydzi. Miejski konserwator wraz z
Gminą Żydowską przygotowują już dokumentację.
http://www.zw.com.pl/artykul/302286.html

Kwesty na warszawskich Powązkach dzień drugi
01-11-2008
mz
W pierwszym dniu kwesty na cmentarzu na Powązkach zebrano ok. 150 tys. zł poinformował przewodniczący Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki.

RZECZPOSPOLITA
http://www.rp.pl/artykul/222519.html

Indiana Jones w realu
21-11-2008
Monika Janusz-Lorkowska

Poszukiwacze skarbów. Kim są dzisiaj i co znajdują w Polsce – opowiada odkrywca
Wojciech Stojak.
http://www.rp.pl/artykul/222506.html

Dziennik Ustaw Nr 204 z 18 listopada 2008
21-11-2008
Dział Prawa
Rozporządzenia ministrów (poz. 1277 – 1280):
- kultury i dziedzictwa narodowego z 31 października w sprawie stażu adaptacyjnego
i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych,
konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa; weszło w życie 18 listopada.
http://www.rp.pl/artykul/221069.html

Obowiązują od 18 listopada 2008
18-11-2008
Dział Prawa

KONSERWATOR ZABYTKÓW
- minister kultury i dziedzictwa narodowego określił warunki, sposób i tryb odbywania stażu
adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie, nabytych w państwach
Unii, EFTA i Szwajcarii, kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora: zabytków
ruchomych, zabytków nieruchomych i zabytkowej zieleni, oraz archeologa (DzU nr 204, poz.
1277)
http://www.rp.pl/artykul/220923.html

Wielkopolska bogata w ruiny
18-11-2008
Piotr Górski
W woj. wielkopolskim jest aż 1350 dworów i wiejskich pałaców. Z tego 760 obiektów jest w
rejestrze zabytków. Tylko 90 w bardzo dobrym stanie‚ a 135 czeka na pilny ratunek

http://www.rp.pl/artykul/220030.html

Tani zakup może oznaczać drogi remont

16-11-2008
Dorota Kaczyńska
Zdarzyło się, że po pierwszym zachwycie nad starym przedwojennym domem klienci
odstąpili od zakupu, gdy tylko otrzymali kosztorys prac remontowych - mówi Marcin Jańczuk
- agencja nieruchomości Metrohouse
http://www.rp.pl/artykul/219721.html

Zatrzymani za nielegalne wykopywanie zabytków
15-11-2008
gaw
Pięciu mężczyzn podejrzewanych o nielegalne wykopywanie ze stanowisk archeologicznych
na Lubelszczyźnie zabytkowych przedmiotów zatrzymała policja. Znaleziono u nich ponad
400 sztuk różnych narzędzi, biżuterii, ceramiki pochodzących z okresu od paleolitu do
średniowiecza.
http://www.rp.pl/artykul/213784.html

Można burzyć, bo nie podlegają ochronie
03-11-2008
Michał Proszowski
Nie wszystkie zabytkowe obiekty są prawnie chronione. W związku z tym właściciele mogą
je bezkarnie wyburzać albo zmieniać ich bryłę, a konserwator zabytków nie ma wpływu na
ich decyzje
http://www.rp.pl/artykul/213683.html

Chętnie wspieramy cmentarne kwesty
02-11-2008
ika
Kolejny rekord padł podczas kwesty organizowanej przez Komitet Opieki nad Starymi
Powązkami. Przez dwa dni zebrano 230 tys. zł
http://www.rp.pl/artykul/213649.html

"Doskonałe" rezultaty kwesty w Łomży
02-11-2008
ika
Prawie 45 tys. złotych zebrali wolontariusze kwestujący w sobotę i niedzielę na zabytkowym
cmentarzu w Łomży (Podlaskie).

http://www.rp.pl/artykul/213162.html

Arystokratyczne kaplice na Warmii i Mazurach
01-11-2008,
man
Na Warmii i Mazurach stoi kilkanaście kaplic cmentarnych, w których spoczywają bądź
spoczywali członkowie wschodniopruskiej arystokracji. Wiele z tych budynków to perełki
architektoniczne.

GAZETA WYBORCZA
http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35825,5879888,Pustelnia_z_zabytkami_na_sprzedaz.html

Pustelnia z zabytkami na sprzedaż
2008-11-03 KRAKÓW
ire
Prawie milion złotych kosztuje pustelnia w Krzesławicach, którą z Diablim Kamieniem i
dwoma zabytkowymi kaplicami wystawiła na sprzedaż właścicielka. Nieruchomość chciałby
przejąć lokalny samorząd. - Ale nie za taką cenę - zaznacza wójt gminy Raciechowice Marek
Gabzdyl.

http://miasta.gazeta.pl/bydgoszcz/1,78943,5883689,Drogowcy_odkopali_sredniowieczny_zab
ytek.html

Drogowcy odkopali średniowieczny zabytek
2008-11-04, Bydgoszcz
Sandra Federowicz, Krzysztof Aładowicz
Sensacyjne odkrycie pod remontowaną ulicą Focha. Pracownicy natrafili na mury XVIwiecznego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny. Drogowcy zapewniają, że nie wpłynie to
na termin zakończenia prac

http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,78942,5901110,Znakowanie_zabytkow_zakonczon
e__Na_ten_rok.html

Znakowanie zabytków zakończone. Na ten rok

Andrzej Kłopotowski
2008-11-09, Białystok
W tym roku tzw. błękitne tarcze pojawiły się na zabytkowych budynkach. W przyszłym
roku oznakowane zostaną najcenniejsze białostockie parki, cmentarze i ogrody.

http://miasta.gazeta.pl/radom/1,48201,5904377,Remontuja_zabytek__konserwator_nie_widzi
.html

Remontują zabytek, konserwator nie widzi
Michał Doroszyński, Katarzyna Ludwińska
2008-11-11, Radom
Właściciel zabytkowej kamienicy przy ul. Żeromskiego 4 rozpoczął remont, choć formalnie
nie ma jeszcze pozwolenia. Prace idą pełną parą, ale pracownicy Urzędu Ochrony Zabytków
nic nie zauważyli

http://miasta.gazeta.pl/lodz/1,35153,5958446,Znikaja_kolejne_lodzkie_zabytki.html

Znikają kolejne łódzkie zabytki
2008-11-17, Łódź
Aleksandra Hac
Po jednych z najstarszych łódzkich budynków fabrycznych zostały tylko sterty gruzu.
Zostały wyburzone wbrew wytycznym konserwatora zabytków, a według nadzoru
budowlanego - bez pozwolenia.

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,5967557,Zabytki_gmin_nie_kreca.html

Zabytki gmin nie kręcą
2008-11-19, Katowice
am
Na zabytki najwięcej w naszym regionie wydaje Żywiec, ani grosza nie dają np. Sośnicowice.
Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego przygotowało raport, jak opiekujemy się
zabytkami

http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95190,5967895,Na_odsiecz_zabytkom_Konstancina.html

Na odsiecz zabytkom Konstancina
2008-11-20, Warszawa
tu
Wojewódzki konserwator Barbara Jezierska ruszyła na odsiecz zabytkom Konstancina.
Wczoraj wpisała do rejestru zniszczoną przez pożar willę Zbyszek. Kilka dni wcześniej
wydała nakaz odbudowy zburzonej we wrześniu willi Julisin.

http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,5971925,Pomysly_na_pokazanie_olsztynskich_zabytk
ow.html

Pomysły na pokazanie olsztyńskich zabytków
2008-11-20, Olsztyn
Marta Bełza
Konserwatorzy przekonują, że jest u nas mnóstwo cennych znalezisk archeologicznych, ale
brakuje pomysłu i pieniędzy, aby właściwie je wyeksponować. I namawiają radnych, żeby
utworzyli na starówce park kulturowy

http://miasta.gazeta.pl/katowice/1,35063,5980630,Slaskie_zabytki_techniki_najlepsze_w_Pol
sce_.html

Śląskie zabytki techniki najlepsze w Polsce!
2008-11-23 Katowice
Anna Malinowska
Szlak Zabytków Techniki został uznany za najciekawszą propozycję turystyczną w naszym
kraju. Polska Organizacja Turystyczna oceniła, że jest bardziej atrakcyjny niż Jarmark św.
Dominika w Gdańsku czy łódzka Manufaktura.

http://miasta.gazeta.pl/radom/1,48201,5979935,Prezydent_hojnieszy_dla_radomskich
_zabytkow.html

Prezydent hojniejszy dla radomskich zabytków

2008-11-23, Radom
Małgorzata Rusek

Już nie połowę, ale 75 proc. kosztów remontu zabytku można będzie dostać z budżetu
miasta. Prezydent chce zwiększyć dotację, by zachęcić prywatnych właścicieli do remontów
obiektów cennych dla historii Radomia

http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,35241,5979595,Spec_od_zabytkow_pojawi_sie_w_
Suwalkach.html

Spec od zabytków pojawi się w Suwałkach
Andrzej Kłopotowski
2008-11-23, Białystok
Suwałki będą pierwszym miastem w województwie podlaskim, które doczeka się własnego
konserwatora zabytków. - Zależy nam na tym, by zaczął swoją działalność już od 1 stycznia
2009 r. - powiedział nam Andrzej Nowakowski, podlaski konserwator zabytków

ONET, GAZETA POLSKA
http://wiadomosci.onet.pl/1518080,2677,kioskart.html

18.11.2008
Ludwik Maciejewski, Grzegorz Wierzchołowski

Kumpel Palikota przejmuje Łazienki
Jacek Czeczot-Gawrak, nowy dyrektor warszawskich Łazienek, to dobry znajomy posła
Janusza Palikota, prowadzącego w okolicy muzeum interesy deweloperskie
Gawrak wybrany został przez ministra Bogdana Zdrojewskiego bez żadnego konkursu,
mimo że nigdy w życiu nie kierował placówką muzealną.

