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P R O P O Z Y C J A   W S P Ó Ł P R A C Y 
 
Szanowni Państwo! 
 
 Zwracamy się z propozycją zaangażowania zainteresowanych uczestników Kongresu 
Ochrony Zabytków w tworzenie publikacji „Biała Księga górniczej infrastruktury pozaprzemysłowej”. 
Jesteśmy zainteresowani współtworzeniem części publikacji dotyczącej historii, stanu obecnego oraz 
zagrożeń i szans dla górniczego budownictwa pozaprzemysłowego na terenie województwa 
śląskiego. 
 
 Kongres wyłonił kilka zespołów roboczych, wśród których jest Zespół Inwentaryzacji KOZ. W 
jego skład wchodzą przedstawiciele wielu dziedzin dotykających problemu rewitalizacji zabytków. 
Oprócz społeczników i wolontariuszy, udział w nim mają osoby o naukowym lub zawodowym 
wykształceniu z zakresu m.in. architektury, inżynierii, historii i historii sztuki, prawa, ekonomii i 
finansów. Wśród zaangażowanych są pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu 
Śląskiego. Jesteśmy więc w stanie zapewnić odpowiedni merytoryczny poziom opracowania. 
 
 Równocześnie deklarujemy chęć i gotowość do współtworzenia treści Państwa periodyków, w 
szczególności czasopisma „Wspólne Sprawy”, do którego moglibyśmy opracowywać artykuły 
dotyczące wieloaspektowej problematyki obiektów zabytkowych, w szczególności przemysłowych. 
 
 Zapraszamy również Członków SITG do współtworzenia inicjatywy KOZ poprzez udział w 
pracach poszczególnych zespołów roboczych: Inwentaryzacji, Prawa, Interwencji, Dobrych Praktyk, 
Promocji. Będziemy wdzięczni za rozpowszechnienie tego zaproszenia wśród Członków SITG. Bardzo 
przydatne byłoby udostępnienie Zespołowi Inwentaryzacji archiwów, biblioteki i opracowań 
Stowarzyszenia oraz Jego Członków. Zapraszamy też Państwa do zapoznania się i poparcia 
wystosowanego przez KOZ „Listu Otwartego do Władz RP ws. sytuacji dziedzictwa przemysłu”. 
 
 Mile widziane byłoby oficjalne przyłączenie się SITG do Kongresu Ochrony Zabytków, który 
grupuje już wiele organizacji i osób zaangażowanych w ochronę dziedzictwa poprzemysłowego. 
Jesteśmy porozumieniem nieformalnym, jednakże wiele podmiotów złożyło już oficjalne deklaracje 
uczestnictwa, wsparcia i współpracy. Zapraszamy. 
 
 Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych propozycji. 

 
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, 
Członkowie Biura KOZ 


