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In memoriam...

olish culture suffered another great loss. Piotr Ogrodzki, an
outstanding person, who devoted his life to restituting and
saving our national cultural heritage and securing
mementoes of history, passed away. In 1984 Piotr Ogrodzki
graduated in law from the University of Warsaw Faculty of Law
(the title of his M.A. thesis was “Thefts of Artworks from Museums”)
and then completed a postgraduate course in museology.
In the years 1984–1986 he worked for the State Ethnographic
Museum. Since the establishment of the Centre of Art Collection
Protection (the central institution reporting to the Minister of
Culture devoted to protecting and securing historic buildings in
Poland), he held the post of its director. Since 1993 he was a
member of the International Committee
for Museum Security and since 2011
deputy director of the National Institute
for Museums and Public Collections.
Piotr Ogrodzki was an outstanding
specialist in securing and protecting
historic buildings and their collections
from crime or fire and in safeguarding
them, also at exhibitions at home and
abroad. He initiated and implemented
systemic solutions which improved the
security of Polish collections in museums,
sacred buildings, archives and libraries.
While cooperating with the State Services
for Protecting Historic Objects, the Police,
Border Guards, Customs, the State Fire Service and Interpol, he
contributed to the saving and recovering of many invaluable objects
constituting our cultural property.
He was connected with the bi-monthly Alarm Systems where he
was responsible for the section on protecting artworks. Moreover,
he was founder and editor of the magazines Protection and
Conservation of Historic Objects and Valuable, Priceless, Lost
(since 2012 its editor-in-chief), as well as author of many articles
and specialist publications devoted to the protection and safety of
historic objects and co-author of books on threats to historic
cultural property and ways to secure it, e.g. Guide to Securing
Museums, On the Threats of Crime to Historic Objects, or Guide to
Securing Sacred Buildings and co-organiser of many conferences
and training courses. He educated specialists prepared to secure
museums and their collections, as well as historic sacred buildings.
Piotr Ogrodzki was decorated by the Minister of Culture and
National Heritage with the bronze Medal for Merit to Culture,
“Gloria Artis”. He was an amiable man devoted to his work who was
able to skillfully combine old values and our times.
When he hiked along his favourite tourist tracks, he looked for
mementoes of Polish history, many of which he saved from being
forgotten. He lived fast and passed away too soon. His memory will
always be with us.
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ultura polska poniosła kolejną stratę. Zmarł Piotr
Ogrodzki, niezwykły człowiek, który swoje życie podporządkował staraniom na rzecz odzyskiwania i ratowania
dóbr kultury narodowej, zabezpieczania pamiątek
historii. Piotr Ogrodzki ukończył w 1984 roku Wydział Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji kryminalistyka
(temat pracy dyplomowej – „Kradzieże dzieł sztuki w muzeach”)
oraz podyplomowe studia muzeologiczne.
W latach 1984 –1986 pracował w Państwowym Muzeum
Etnograficznym. Od chwili utworzenia w 1986 r. Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (centralnej instytucji ministra kultury
działającej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zabytków
w Polsce) piastował stanowisko dyrektora.
Od 1993 r. był członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów
(ICMS), a od roku 2011 – wicedyrektorem
Narodowego Instytutu Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów. Specjalizował się w zabezpieczaniu i ochronie obiektów zabytkowych i ich zbiorów przed przestępczością
i pożarem, również na wystawach w kraju
i za jego granicami. Był inicjatorem i realizatorem systemowych rozwiązań, które
podnosiły bezpieczeństwo polskich zbiorów w muzeach, obiektach sakralnych,
archiwach, bibliotekach. Współpracował
z Państwową Służbą Ochrony Zabytków,
Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Państwową Strażą
Pożarną i Interpolem, co przyczyniło się do uratowania i odzyskania wielu bezcennych dóbr kultury.
Był związany z dwumiesięcznikiem „Systemy Alarmowe”, prowadząc dział ochrony dzieł sztuki. Twórca i redaktor periodyków
„Ochrona i Konserwacja Zabytków” oraz „Cenne, bezcenne, utracone” (od roku 2012 jego redaktor naczelny). Autor wielu artykułów i specjalistycznych wydawnictw poświęconych ochronie i bezpieczeństwu zabytków oraz współautor publikacji książkowych
o tematyce zagrożeń dla zabytków oraz ich zabezpieczania, m.in.:
Zabezpieczenia obiektów sakralnych, Vademecum – zabezpieczenia muzeów, Zagrożenia zabytków przestępczością, Vademecum – zabezpieczenia obiektów sakralnych. Współorganizator
wielu konferencji i szkoleń. Wykształcił kadrę wyspecjalizowanych osób przygotowanych do zabezpieczania muzeów i ich zbiorów oraz zabytkowych obiektów sakralnych.
Piotr Ogrodzki byl odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego brązowym medalem Zasłużony Kulturze
„Gloria Artis”. Był Człowiekiem oddanym pracy, pogodnym.
Potrafił umiejętnie łączyć wartości minione z teraźniejszością.
Gdy wędrował po ulubionych turystycznych szlakach, wypatrywał śladów polskiej historii, których wiele uchronił od zapomnienia.
Szybko szedł przez życie – za szybko odszedł. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
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