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Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

zaprasza na konferencję naukową pod tytułem

Opuszczone – Ratowane 
greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski

 

która odbędzie się 10 października 2013 r. w Auli Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 

a także na wernisaż wystawy pod tym samym tytułem, 

który odbędzie się 10 października 2013 r. o godz. 17.00 na dziedzińcu ASP 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Wystawa czynna będzie w dniach 11–25 października w godz. 7.00 – 21.00

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie www.cerkwie.org

Patronat Honorowy



„Opuszczone – Ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski” 
to wydarzenie o charakterze non-profit, którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczą-
cej sytuacji opuszczonych świątyń południowo-wschodniej Polski i możliwości ich ratowania.      
W  ramach wydarzenia w  październiku 2013 roku, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
przy  ul.  Krakowskie Przedmieście 5, zorganizowana będzie wystawa plenerowa i konferencja     
naukowa. Zebrany materiał zostanie zamieszczony na stronie www.cerkwie.org. 

Celem tych działań jest zwrócenie uwagi na wciąż liczne, opuszczone cerkwie greckokatolickie, 
znajdujące się w południowo-wschodniej Polsce, na terenie należącym do historycznej Grecko-
katolickiej Eparchii Przemyskiej. Są to często cenne obiekty, niejednokrotnie wpisane do reje-
stru zabytków, ale pozbawione opiekunów i funkcji – dlatego wiele z nich niszczeje na naszych 
oczach. 

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 35 cerkwi opuszczonych, 16 cerkwi, które – niegdyś 
opuszczone – w ciągu ostatnich kilkunastu lat zostały wyremontowane (lub obecnie trwają 
w nich prace remontowe) i uzyskały nową funkcję, a także 8 cerkwi wpisanych w tym roku na li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Równocześnie, dla ukazania szerszego kontekstu, zapre-
zentowana będzie mapa obrazująca wszystkie cerkwie znajdujące się obecnie na tym obszarze. 
Wiele z tych obiektów zatraciło swą pierwotną funkcję, ale przetrwały i są śladem po wielokultu-
rowości tego obszaru Polski. 

10 października 2013 r. w Auli ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie, odbędzie 
się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom związanym z ratowaniem greckokatolickich 
zespołów cerkiewnych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczegóły zamieszczone są 
na stronie internetowej www.cerkwie.org.
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Arcybiskup Jan Martyniak, Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku greckokatolickiego
Prof. dr hab. Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy
Prof. Adam Myjak, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

Autorką idei tego wydarzenia jest dr Monika Rzepiejewska. Projekt realizowany jest w ramach 
tematu badawczego „Studium naukowo-badawcze nad polskim pejzażem kulturowym”, prowa-
dzonego na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie przez prof. Piotra Perepłysia oraz –    
– od czerwca 2013 r. – inż. arch. Dariusza Śmiechowskiego.  Zadanie dofinansowane jest z dotacji 
na utrzymanie potencjału badawczego. 
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Opuszczone – Ratowane 
greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski

  Program konferencji naukowej, która odbędzie się 10 października 2013 r. 

  w Auli ASP przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 w Warszawie

9.50–10.35 Rejestracja uczestników

10.35–11.00 Powitanie gości, słowo wstępne

Część I – Teren historycznej Greckokatolickiej Eparchii Przemyskiej – obraz dzisiejszy

11.00–11.20 Piotr Perepłyś, ASP w Warszawie Relikty pejzażu kulturowego południowo-wschodniej Polski

11.20–11.45 Jarosław Giemza, Muzeum – Zamek w Łańcucie Losy cerkwi w historycznej eparchii przemyskiej po 1945 r.

11.45–12.05 Mariusz Czuba, Narodowy Instytut Dziedzictwa Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Kar- 

  pat na liście światowego dziedzictwa UNESCO

12.05–12.15 Dyskusja z udziałem prelegentów

12.15–12.35 Przerwa kawowa (Mała Aula ASP)

Część II – Działania instytucji na rzecz ratowania zabytków sztuki cerkiewnej południowo-wschodniej Polski

12.35–13.00 Eugeniusz Zawałeń, Archidiecezjalna Komisja Konserwatorska do Spraw Ochrony Zabytków i Rozwoju  

  Sztuki Cerkiewnej przy Metropolitalnej Kurii Obrządku Greckokatolickiego Pomoc Archidiecezjalnej Ko-  

  misji w Przemyślu przy renowacjach i adaptacjach greckokatolickich cerkwi

13.00–13.15 Stanisław Piotr Makara, Muzeum Kresów w Lubaczowie Rewitalizacja  Zespołu Cerkiewnego w Radrużu    

  prowadzona przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w latach 2010–2013

13.15–13.40 Jarosław Giemza, Muzeum – Zamek w Łańcucie  Zespół cerkiewny XV-XIX w. w Posadzie Rybotyckiej – kon-

  cepcja prowadzenia konserwacji, prac badawczych oraz użytkowania i udostępnienia zabytku

13.40–13.50 Marlena Wiciejowska, Gminny Ośrodek Kultury w Narolu Rewitalizacja dawnej cerkwi greckokatolickiej  

  jako Centrum Koncertowo-Wystawienniczego w Narolu

13.50–14.00 Dyskusja z udziałem prelegentów

14.00–14.30 Przerwa na posiłek (Mała Aula ASP)

Część III – Społeczne inicjatywy ratowania opuszczonych zespołów cerkiewnych południowo-wschodniej Polski

14.30–14.40 Bogdan Martyniuk Dlaczego chronić?

14.40–15.05 Janusz Smaza, ASP w Warszawie Działalność konserwatorska w zakresie kamiennej rzeźby cmentarnej    

  na terenie Polski południowo-wschodniej

15.05–15.20 Zbigniew Kaszuba Łopienka – czy warto było?

15.20–15.35 Jarosław Tomaszewski, Stowarzyszenie Ratowania Cerkwi w Baligrodzie Baligród – historia nowa

15.35–15.55 Katarzyna Rokosz, Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy Zabytki ratują ludzie. Krempniańskie Pa- 

  rady Historyczne na rzecz cerkwi łemkowskich 

15.55–16.10 Adam Klimczyk, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej Nowe życie cerkwi. Cerkiew greckokatolicka 

  w Dubiecku

16.10–16.25 Monika Rzepiejewska, ASP w Warszawie Opuszczone cerkwie – 35 znaków zapytania

16.25–16.35 Dyskusja z udziałem prelegentów

16.35–16.45 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

17.00  Wernisaż wystawy Opuszczone – Ratowane greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej  

  Polski

Opłata konferencyjna: do 21 września 2013 r. – 140 zł + VAT (łącznie 172,2 zł), po 21 września 187 zł + VAT (łącznie 230,01 zł) 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.cerkwie.org lub u Moniki Rzepiejewskej – tel. 512 511 899 


