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Po raz pierwszy w dziejach pol
skiego szkolnictwa konserwator
skiego zgromadzili się w jednej 
sali wykładowej studenci konser
w acji i restauracji dzieł sztuki 
z trzech głównych uczelni kon
serw atorskich: Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 
Uniwersytetu M ikołaja Koperni
ka w Toruniu. Impreza zorgani
zowana przez Koło Naukowe Stu
dentów Konserwacji Dzieł Sztuki 
UM K wraz z II Forum Konserwa
torów  towarzyszyła oficjalnie to 
ruńskim V Targom Konserwacji 
Z ab y tk ó w  i R en ow acji M iast 
CON SERYA TIO  ’99.

K onferencja , odbyw ająca się 
w Bibliotece Głównej UMK, zgro
madziła ok. 150 uczestników z róż
nych polskich ośrodków akade
mickich. Podstawową grupę sta
nowili studenci konserwacji dzieł 
sztuki. Ponadto w k onferencji 
wzięli udział studenci architektu
ry Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach oraz Politechniki Gdań
s k ie j. W śród zg ro m ad zo n y ch  
obecni byli również profesorowie 
i pracow nicy  naukow i uczelni 
konserwatorskich, przedstawicie
le Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków  oraz wystawcy targów 
CON SERVATIO ’99. Organiza
torzy konferencji winni są szcze
gólną wdzięczność za przybycię 
na salę obrad prof. Józefow i Fli- 
kowi, prof. Andrzejowi Kossowi, 
prof. Wiesławowi Domasłowskie- 
mu, prof. M arii Roznerskiej, prof. 
A n d rze jow i Tom aszew skiem u, 

rof. Bogumile Roubie, dr. M ar- 
owi Rubnikowiczowi i wielu in

nym znakomitym gościom.
Pierwszej sesji referatów prze

wodniczył Przewodniczący Koła 
Naukowego Studentów Konser
wacji Dzieł Sztuki UM K Tomasz 
Korzeniowski. Na wstępie wszyst

kich zebranych powitał Dyrektor 
Instytutu Zabytkoznawstwa i Kon
serwatorstwa UMK prof. Józef Flik. 
Następnie referaty wygłosili:

M arcin Pikus (UM K Toruń), 
Uzupełnianie ubytków i rekon
strukcje a etyka konserwatorska 
na przykładzie kamiennych obiek
tów zabytkowych;

Katarzyna Butkiewicz (ASP War
szawa), Realizacja prac konserwa
torskich w Wilanowie —  „Pokój 
Cichy”;

Dominika Feliksik (ASP Kraków), 
Konserwacja XVII w. obrazu Ma- 
ter Misericordiae z klasztoru Oj
ców Dominikanów we»Lwowie;

Andrzej Jarmiłko (UMK Toruń), 
Epigrafika staroruskiego malarst
wa ikonowego w świetle badań 
i konserwacji;

Anna Szewczyk (ASP Warszawa), 
Praktyki studenckie w kos'ciele 
parafialnym pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca w Żółkwi na Ukrai
nie;

Jolanta Czuczko (UMK Toruń), 
Problemy związane z konserwac
ją XVI w. rękopisu Diwan Hafiza;

Anna Masłowska (ASP Warsza
wa), Problemy związane z zakwa
szeniem i odkwaszaniem podob
razi płóciennych;

Roman Borkowski (UMK To
ruń), Problematyka konserwacji 
XVII w. zwornika z piaskow ca  
gotlandzkiego.

Drugiego dnia konferencji prze
wodniczył wiceprzewodniczący Ko
ła Naukowego Studentów Kon
serwacji Dzieł Sztuki UM K M ar
cin Pikus. W sesji przedpołudnio
wej wystąpili:

Tomasz Korzeniowski (UMK To
ruń), Wybrane zagadnienia kon
serwatorskie pom orskich zabyt
ków ludwisarstwa;

Ewa Soszko (ASP Warszawa), 
Praktyki studenckie —  inwenta

ryzacja zbioru tkanin z klasztoru
oo. Paulinów na Jasnej Górze;

Monika Gąsiorowska (UMK To
ruń), Wpływ zmian technologicz
nych w produkcji wydawnictw  
końca XIX w. na stan zachowania 
papieru drukarskiego w kontek
ście problem atyki mapy Króle
stwa Polskiego z 1885 roku;

Anna Hałucha-Lim (UMK Toruń), 
Konserwacja zachowawcza kam- 
bodżańskiego rękopisu na liściach 
palmowych fXIX/XX w.) jako pro
pozycja wzmacniania i zabezpie
czania tego typu obiektów  w zbio
rach europejskich i azjatyckich;

Piotr Sztechman (Politechnika 
Świętokrzyska w Kielcach), Rola 
inżyniera budownictwa w ochro
nie zabytków architektury;

Grzegorz W iatr (UMK Toruń), 
P roblem atyka konserw atorska  
marmurowego popiersia cesarza 
Hadriana z antycznej kolekcji ra
tusza w Poznaniu;

Agnieszka Żydzik (UMK To
ruń), Pyksis z Pantikopajonu —  
problem atyka badawczo-konser- 
watorska;

Vaidilute Radzevićiute (UMK 
Toruń), Konserwacja i restauracja 
m alow ideł refektarza klasztoru  
bernardynów w Wilnie —  przyk
ład współpracy UMK i Wileńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych;

Anna M aniakowska (UMK To
ruń), Metoda dublowania na ka
ruk w praktyce konserwatorskiej 
Centrum Konserwacji przy Mu
zeum Sztuk Pięknych w Wilnie;

Katarzyna Kukuczka (ASP War
szaw a), Próby enzymatycznego 
usuwania k lejów  skrobiow ych  
na przykładzie XVII w. atlasu  
z norymberskiej oficyny J. .B. Ho- 
manna;

Agata Malik (ASP Kraków), Prob
lemy estetyczne konserwacji m a
lowideł bizantyńsko-ruskich na 
przykładzie konserwacji w- Wiśli
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cy i Kaplicy Świętokrzyskiej na 
Wawelu;

M ichał Peszkowski (Politech
nika Gdańska), Rekonstrukcja ka
mieniczki przy ul. Sw. Ducha 57 
w Gdańsku;

M ichał Pytka (UMK Toruń), 
Inwestor a konserw acja  —  na 
przykładzie domu Lubomelskich 
w Lublinie.

Ostatni blok referatów zakoń
czyło podsumowanie konferencji 
dokonane przez Tomasza Korze- 
niowskigo.

O bjętość tej relacji nie pozwala 
na najkrótsze choćby streszczenie 
wyżej wymienionych 21 wystą
pień. Wiele jednak mówią już sa
me tytuły referatów  będących 
skrótami prac magisterskich i se
minaryjnych, relacjami z przepro
wadzonych w toku studiów prac 
konserwatorskich lub praktyk let
nich. Tematyka o charakterze in 
terdyscyplinarnym obejmowała nie
mal wszystkie konserw atorskie 
specjalizacje, a terytorialnie i kul
turowo obejmowała obszar mię
dzy Litwą, Ukrainą i Polską, sta
rożytną Grecją i Rzymem, świa
tem islamu po daleką Kambodżę. 
Konferencja studencka cieszyła się 
dużym zainteresowaniem uczest
ników CONSERYATIO ’99, a po
zytywne oceny referatów i całej

imprezy potw ierdziły potrzebę 
jak najszybszego opublikowania 
materiałów konferencji drukiem. 
Tymczasem tuż po zakończeniu se
sji seminaryjnych konferencji jej 
organizatorzy uhonorowani zosta
li wyróżnieniem V Targów Kon
serwacji Zabytków i Renowacji 
M iast CONSERVATIO ’99. Wy
różnienie specjalne otrzymał rów
nież m.in. Wydział Konserwacji 
i R estauracji Dzieł Sztuki ASP 
w Warszawie oraz Instytut Za- 
bytkoznawstwa i Konserw ator
stwa UMK.

Swobodnej wymianie doświad
czeń  s tu d e n tó w  k o n se rw a c ji 
sprzyjała nie tylko miła atmosfera 
panująca w sali wykładowej, ale 
również liczne spotkania integra
cyjne. Okazję do bliższego poz
nania się dał m.in. bankiet w Stu
denckim Klubie Pracy Twórczej 
OD NOWA, a także wieczorne 
zwiedzanie starego miasta gdzie 
goście i gospodarze odwiedzili 
Krzywą Wieżę oraz piwnicę ratu
szową Pod Aniołem (dwa intere
sujące przykłady gotyckiej archi
tektury ceglanej X IV  w.). Rów
nież spotkanie w kawiarni Czarny 
Tulipan pozwoliło na kontynuowa
nie dyskusji. Przy okazji rozegra
no tradycyjny już międzyuczel
niany mecz bilardowy, będący 
świetnym sprawdzianem precyzji

„ręki i oka” młodych konserwa
torów.

Jedną z największych atrakcji 
trzydniowej konferencji była so
botnia prezentacja wybranych re
alizacji konserwatorskich na tere
nie toruńskiego Starego Miasta. 
D zięki sp otk an iu  z M ie jsk im  
Konserwatorem Zabytków Zbig
niewem Nawrockim , można było 
zapoznać się z pracami nad rewa
loryzacją pom ieszczeń zespołu 
gotyckiej Bramy M ostowej oraz 
końcowym etapem prac w gotyc- 
ko-barokowym domu przy ul. Ła
ziennej 22 . Bogactw o odkrytej 
w ostatnich latach dekoracji ma
larskiej, od gotyku po klasycyzm, 
wzbudziło wśród zwiedzających 
niekłamany podziw.

Dzięki wspólnej ponad dwu
miesięcznej pracy komitetu orga
nizacyjnego konferencja przebie
gła nader pomyślnie. Już w trak
cie jej trwania pojawiły się propo
zycje organizacji kolejnej edycji 
w przyszłym roku. Odbędzie się 
ona zatem w podobnym term inie, 
również w Toruniu. Jednocześnie 
należy wyrazić nadzieję, że w na
stęp n y ch  sp o tk an iach  szerszy 
u dzia ł wezmą studenci innycn 
szkół wyższych o profilach zwią
zanych z technologią konserwa
cji, architekturą, a także historią 
sztuki i ochroną dóbr kultury.

Tomasz Korzeniowski
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