EXCHANGING INFORMATION

In order to establish a closer cooperation in exchanging information about
Polish wartime losses, on 18 October 2013 the Ministry of Culture and National Heritage signed an agreement with the Society of Polish Antiquarians, SAP. A few months later the first positive effects of this step were
already noticeable.

Podpisanie porozumienia pomiędzy MKiDN i SAP przez Bogdana Zdrojewskiego,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego i Zuzannę Migo-Rożek, prezes
Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich. Fot. Danuta Matloch/MKiDN
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WYMIANA INFORMACJI
Porozumienie pomiędzy Ministerstwem
Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich w zakresie wymiany informacji o polskich stratach
wojennych.

O

d ponad dwóch dekad resort kultury aktywnie podejmuje działania w sferze restytucji utraconych dóbr kultury oraz propagowania wiedzy na temat polskich strat
wojennych. Starania, mające na celu intensyfikację procesu odzyskiwania zagrabionych w czasie
II wojny światowej zabytków, wymagały jednak rozszerzenia działań Ministerstwa w zakresie popularyzacji tej
problematyki wśród opinii publicznej oraz nawiązania
ściślejszej współpracy ze środowiskiem zawodowo zajmującym się obrotem dziełami sztuki w Polsce.
Partnerem w tym zakresie stało się, działające od
1997 r., Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich (SAP).
Zrzesza ono około 100 członków, w znakomitej większości galerie i antykwariaty uczestniczące w działalności
gospodarczej, naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie handlu dziełami sztuki oraz przedmiotami kultury materialnej. Organizacja propaguje standardy etyczne pro-
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fesji wśród swoich członków, zajmuje się również m.in.
promocją i wspieraniem rozwoju rynku sztuki i antyków.
Przychylne nastawienie, wzajemne zrozumienie i wkład
Antykwariuszy i Ministerstwa pozwoliły na podpisanie
ostatecznej wersji dokumentu już po kilku miesiącach od
powstania tej inicjatywy, tj. 18 października 2013 r., podczas 11. Warszawskich Targów Sztuki. Sygnatariuszami
porozumienia stali się Bogdan Zdrojewski, szef resortu
kultury i Zuzanna Migo-Rożek, prezes stowarzyszenia.
Za główny cel porozumienia przyjęto usprawnienie
komunikacji i wzmocnienie współpracy między środowiskiem antykwariuszy a Wydziałem ds. Strat Wojennych, działającym w strukturze Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa. U podstaw dokumentu
legła obopólna troska o zubożone wojenną zawieruchą
polskie dziedzictwo kulturowe, jak i zapewnienie najwyższych standardów w obrocie dobrami kultury.
Resort kultury zobowiązał się do możliwie pełnego
udostępnienia informacji o utraconych obiektach przez
zamieszczanie ich wizerunków na stronie internetowej
MKiDN oraz systematyczne publikowanie katalogów
strat wojennych. Katalogi zobligowano się przekazywać
bezpłatnie członkom Stowarzyszenia. Jednocześnie,
w celu usprawnienia komunikacji, zarekomendowano
bezpośredni kontakt przez wskazanie adresu mailowego, dostępnego również przez formularz kontaktowy
na stronie internetowej. Umożliwiło to członkom SAP
zgłaszanie obiektów, które w ich przekonaniu mogą
stanowić straty wojenne. Samo Stowarzyszenie dopuściło zaś możliwość udostępniania informacji na temat
strat wojennych na stronach internetowych będących
w jego dyspozycji. Dodatkowo, SAP może spodziewać
się ze strony resortu wsparcia dotyczącego organizacji szkoleń i projektów w zakresie tematyki utraconych
w wyniku II wojny dóbr kultury.
Okres kilku miesięcy, który upłynął od zawarcia porozumienia, pozwolił na odnotowanie pierwszych pozytywnych jego efektów. Od członków SAP regularnie spływa
korespondencja i katalogi dotyczące aukcji i organizowanych sprzedaży. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego uruchomiło już nowy serwis internetowy
www.dzielautracone.gov.pl, gdzie docelowo ma się znaleźć 13 tysięcy fotografii utraconych obiektów, zarejestrowanych w bazie resortu. Kolejne miesiące i lata dają
więc nadzieję na bardziej skuteczne poszukiwania i odzyskanie bezcennych dla kultury polskiej dzieł sztuki.

