
 
Kraków, 2014-08-07

 

Szanowni Państwo,
W pierwszych miesiącach tego roku informowaliśmy Państwa o naszych zamiarach
dotyczących zorganizowania konferencji naukowej dedykowanej pamięci dr Barbary
Tondos  i  Jerzego  Tura.  Wielu  z  Państwa  ciepło,  a  nierzadko  entuzjastycznie
odpowiedziało na nasz apel o przygotowanie referatu, przyjazd na konferencję bądź
przyjście  organizatorom z  pomocą.  Za wszystkie  deklaracje  i  realną pomoc
serdecznie  dziękujemy! Żywy  odzew  utwierdził  nas  w  przekonaniu,  iż
zorganizowanie takiego przedsięwzięcia ma sens i wychodzi naprzeciw rzeczywistemu
zapotrzebowaniu, zarówno w wymiarze naukowym, jak i kommemoratywnym.
Ciężar  organizacji  imprezy  wzięło  na  siebie  Stowarzyszenie  Historyków  Sztuki  –
Oddział  Krakowski,  wspomagane  przez  Oddział  Rzeszowski.  Finalizowana  jest
kwestia  objęcia  konferencji  patronatem  przez  Narodowy  Instytut  Dziedzictwa,
którego  Oddział  Terenowy  w  Krakowie  jest  silnie  zaangażowany  w  prace
przygotowawcze. Będziemy Państwa gościć w Bibliotece Jagiellońskiej (w I dniu) i w
Instytucie  Historii  Sztuki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego (w II  dniu).  W załączeniu
przesyłamy roboczą wersję programu, aby mogli sobie Państwo zaplanować przyjazd
do Krakowa w tych dniach (piątek-sobota, 26-27 września 2014 r.).
Zwracamy uwagę, iż w programie konferencji przewidziane są dodatkowe atrakcje, a
mianowicie:

• Otwarcie wystawy w Bibliotece Jagiellońskiej, prezentującej zbiór wydawnictw
drugoobiegowych, ofiarowanych do zbiorów publicznych przez Jerzego Tura;

• Zwiedzanie  wystawy  w  Wojewódzkiej  Bibliotece  Publicznej,  prezentującej
archiwalne,  powojenne  fotografie  zabytków  południowo-wschodniej  Polski,
połączone z projekcją archiwalnego filmu oraz spotkaniem wspominkowym.

 
Z uwagi na kameralny i koleżeński charakter wieczornego spotkania prosimy

tych z Państwa, którzy zechcą wziąć w nim udział, o spontaniczną partycypację w jego
organizacji  poprzez przybycie z produktami (jadło, napoje, desery),  którymi każdy
będzie  się  mógł  uraczyć  z  wykorzystaniem  istniejącej  na  miejscu  infrastruktury
(kubki,  filiżanki,  talerze  etc.).  Pierwsze  deklaracje  o  przygotowaniu  kulinarnych
niespodzianek już do nas napłynęły – serdecznie dziękujemy i trzymamy za słowo!

 
Pilne! W dalszym ciągu oczekujemy na deklaracje od osób, które chciałyby

napisać  tekst (wspomnieniowy  lub/i  naukowy)  do  planowanej KSIĘGI
PAMIĄTKOWEJ dedykowanej  Barbarze  i  Jerzemu,  które zamierzamy zamieścić
wraz z materiałami z wrześniowej konferencji. Wydanie publikacji planowane jest w
roku 2015, ale teksty musimy otrzymać wczesną jesienią br. (najlepiej w czasie
konferencji),  aby  sporządzić  jego  kosztorys,  by  móc  aplikować  o  środki  na  jej
wydanie.

 
Prosimy  o  kierowanie  informacji  zwrotnych  na  adres  mailowy  naszej

konferencji, który nie uległ zmianie: barbara.jerzy@interia.pl
Dalsze informacje będziemy do Państwa nadsyłać wkrótce.

 



W imieniu organizatorów,
Andrzej Laskowski
 



Program konferencji konserwatorskiej

dedykowanej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura

zatytułowanej

DROGI I BEZDROŻA OCHRONY ZABYTKÓW

W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ PO 1945 ROKU

(wersja robocza)

 

I DZIEŃ (PIĄTEK, 26 września 2014)

Sala konferencyjna w nowej części Biblioteki Jagiellońskiej

al. Mickiewicza 22 (wejście: ul. Oleandry 3)

 

10.00: Rozpoczęcie obrad

10.20-12.00: Między teorią a praktyką

• dr Zbigniew Beiersdorf (Kraków),  Spór o doktrynę konserwatorską w
krakowskim środowisku konserwatorskim po 1945 roku

• dr  Jarosław  Adamowicz  (Akademii  Sztuk  Pięknych  im.  Jana
Matejki  w  Krakowie,  Wydział  Konserwacji  i  Restauracji  Dzieł
Sztuki), Czym jest dla konserwatora dzieł sztuki etyka zawodowa

• dr  Andrzej  Siwek  (Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  –  Oddział
Terenowy  w  Krakowie),  Ochrona  krajobrazu  kulturowego.  Fikcja  czy
rzeczywistość

• dr Andrzej  Laskowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział
Terenowy  w  Krakowie;  Uniwersytet  Ekonomiczny  w  Krakowie,
Zakład  Dziedzictwa  Kulturowego  i  Studiów  Miejskich  UNESCO),
Zabytek po przejściach. Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie
spalonego kościoła w Libuszy

• dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK (Politechnika Krakowska),
Ranga inwentaryzacji  w percepcji  i  nauczaniu  architektury  u progu XXI
wieku

12.00-12.30: Dyskusja & Przerwa na kawę

12.30-14.10: Między Warszawą, Krakowem a Rzeszowem

• dr  hab.  inż.  arch.  Andrzej  Gaczoł  (Politechnika  Krakowska,



Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków),  Rozdroża wojewódzkich konserwatorów zabytków na terenie
obecnego województwa małopolskiego 

• mgr Zbigniew Jucha (Rzeszów), Zachować czy wyburzyć?

• dr Marek Konopka (Warszawa),  Idea  i  rzeczywistość:  wczoraj  i  dziś
Regionalnych  Ośrodków  Studiów  i  Ochrony  Środowiska  Kulturowego,
obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

• mgr  Mariusz  Czuba  (Narodowy  Instytut  Dziedzictwa),  Drewniane
obiekty  sakralne  Polski  południowo-wschodniej  na  Liście  Światowego
Dziedzictwa UNESCO

• dr Joanna Daranowska-Łukaszewska (Stowarzyszenie Historyków
Sztuki  –  Oddział  Krakowski;  Instytut  Historii  Polskiej  Akademii
Nauk),  Stowarzyszenie Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim
półwieczu

14.10-14.30: Dyskusja

14.30-15.10: Przerwa obiadowa

15.10-15.40: Otwarcie wystawy w hallu głównym Biblioteki Jagiellońskiej

15.40-16.20: Tamten Rzeszów

• dr Tomasz Zaucha (Muzeum Narodowe w Krakowie), Początki służby
konserwatorskiej w Rzeszowie – „mieście trzeciorzędnym Galicyi”

• mgr  inż.  arch.  Jan  Janczykowski  (Małopolski  Wojewódzki
Konserwator  Zabytków),  Prace  badawcze  i  konserwatorskie  przy
fortyfikacjach zamku w Rzeszowie

16.20-17.00: Pod Tatrami

• mgr  Katarzyna  Tur-Marciszuk  (Wojewódzki  Urząd  Ochrony
Zabytków w Lublinie), Zakopane – problem konserwatorski

• mgr  Agata  Nowakowska-Wolak  (Muzeum  Tatrzańskie  w
Zakopanem;  Towarzystwo  Opieki  nad  Zabytkami  –  Oddział
Podhalański), Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura w Zakopanem

17.00-17.40: U stóp Pienin i Gorców

• dr  Stanisław  Kołodziejski  (Narodowy  Instytut  Dziedzictwa  –
Oddział  Terenowy  w  Krakowie;  Akademia  im.  Jana  Długosza  w
Częstochowie), Zatopiony krajobraz warowny

• dr Maria Godyń (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, Pracowania Etnologii w Krakowie), Pamięć – miejsce – rzecz. Z
etnologicznych badań społeczności wsi Maniowy

17.40-18.00: Dyskusja



18.30:  Zwiedzanie  wystawy  fotograficznej  w  Wojewódzkiej  Bibliotece
Publicznej  przy  ul.  Rajskiej  1  oraz  spotkanie  towarzyskie  połączone  z
projekcją amatorskiego filmu z objazdu konserwatorskiego historyków
sztuki po Rzeszowszczyźnie odbytego przed 50 laty

 

II DZIEŃ (SOBOTA, 27 września 2014)

Sala im. Karola i Karoliny Lanckorońskich w Collegium Iuridicum UJ

ul. Grodzka 53

 

10.00-11.20: W mieście historycznym
• prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Papieski Jana

Pawła II  w Krakowie),  Urbanistyka  i  architektura Biecza  i  Bobowej  a
badania Barbary Tondos i Jerzego Tura

• prof.  dr  hab.  inż.  arch.  Kazimierz  Kuśnierz  (Politechnika
Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i
Konserwacji  Zabytków),  Kierunki  rozwoju  urbanistyki  nowożytnej  w
Polsce południowo-wschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady

• mgr inż. Janina Kadyło (Kraków),  Willa – forma architektoniczna czy
styl życia?

• dr inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (Politechnika Krakowska,
Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków),  Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w
Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach)

11.20-11.50: Dyskusja & Przerwa na kawę

11.50-12.50: Zabytki i polityka

• ks.  mgr  Piotr  Bartnik  (Górzanka),  Kapłan  jako  opiekun  obiektu
zabytkowego w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po 1945
roku

• mgr  Jarosław  Giemza  (Muzeum-Zamek  w  Łańcucie),  Pisać  los
cerkiewnej sztuki w czas niepogody

• dr  Marek  Grabski  (Nadwiślański  Park  Etnograficzny  w
Wygiełzowie), Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie
powstały

12.50-13.20: Dyskusja & Przerwa na kawę

13.20-14.00: W kręgu sztuki cerkiewnej

• mgr Bożena Figiela  (Przeworsk),  Zabytki  architektury  cerkiewnej  na



terenie województwa podkarpackiego po 1989 roku

• mgr Eugeniusz Zawałeń (Archidiecezjalny Konserwator Zabytków,
Kuria  Metropolitalna Kościoła  Greckokatolickiego w  Przemyślu),
Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka 

13.20-14.00: Dyskusja i zakończenie obrad
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