
Tomasz Korzeniowski

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowa Studentów Konserwacji
Zabytków "Studenci o konserwacji",
Toruń 24-26 lutego 2000 r.
Ochrona Zabytków 53/4 (211), 443-444

2000



II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA STUDENTÓW 
KONSERWACJI ZABYTKÓW „STUDENCI O KONSERWACJI", 

TORUŃ 24-26 LUTEGO 2000 R.

W dniach 24-26 lutego odbyła 
się w Toruniu II Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Studentów 
Konserwacji Zabytków. Podobnie 
jak w roku ubiegłym impreza zgro
madziła w murach Uniwersytetu 
M ikołaja Kopernika studentów 
głównych polskich uczelni kon
serwatorskich. Trzydniowa kon
ferencja towarzyszyła VI Targom 
Konserwacji Zabytków i Renowa
cji Miast „Conservatio” 2000 oraz 
III Forum Konserwatorów.

W trakcie dwóch dni sesji z re
feratami wystąpiło 26 prelegen
tów, którzy przedstawili relacje 
z przeprowadzonych w toku stu
diów prac teoretycznych i realiza
cji praktycznych z zakresu techno
logii konserwacji zabytków i och
rony dóbr kultury.

Wśród wystąpień znalazły się 
relacje z zagranicznych studenckich 
praktyk konserwatorskich, m.in. 
w Egipcie, Rumunii, na Ukrainie. 
Jednak większość wystąpień do
tyczyła prac konserwatorskich re
alizowanych w pracowniach Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika oraz 
Akademiach Sztuk Pięknych w War
szawie i Krakowie.

Tematyka referatów objęła więk
szość konserwatorskich specjalno
ści, takich jak konserwacja i restau
racja rzeźby kamiennej i detali ar
chitektonicznych, malarstwa ścien
nego i sztalugowego oraz zabyt
ków z papieru i skóry. Część wy
stąpień dotyczyła zagadnień z za
kresu konserwacji ceramiki. N ie
które tematy zaprezentowano z szer
szym uwzględnieniem problemów 
historii sztuki. Poza technologią 
konserwacji dzieł sztuki, przed
stawiono także teoretyczne prace 
poświęcone zagadnieniom ochro
ny zabytków architektury oraz prob
lematyce materiałoznawczej w uję
ciu technologiczno-badawczym.

Wśród zgłoszonych na konfe
rencję wystąpień znalazły się na
stępujące referaty:

Zofia Maniakowska (UMK To
ru ń ) ,  Konserwacja monastyru

w Probocie (Rumunia) — m iędzy
narodowy projekt UNESCO;

Eryk Bunsch (ASP Warszawa), 
Analiza zbioru inskrybowanycb 
zabytków  z rzymskiej twierdzy 
N ovae w M ezji Dolnej. Próba 
sfo rm u ło w a n ia  w n io skó w  do 
określenia zasad postępowania  
z obiektami pozyskanymi w w y
niku prac wykopaliskowych ;

Marek Babś (ASP Kraków), Pra
ce konserwatorskie prowadzone 
w kla sz to rze  w K lim o n to w ie  
i związane z nimi odkrycia;

Jolanta Miśkowiec (UMK To
ruń), Kolorystyka elewacji wybra
nych kam ienic m ieszczańskich  
w Toruniu i ich problematyka  
konserwatorska;

Monika Rzegocińska (UMK To
ruń), Konserwacja grobowca we
zyra Fefi w Sakkarze (Egipt);

Irma Fuks (ASP Warszawa), Kon
serwacja XIX-wiecznego nagrob
ka Ludwiki Kierbedź z Cmentarza 
Powązkowskiego w Warszawie;

Marcin Zegnałek (UMK Toruń), 
Konserwacja popiersia Rzymianki 
z kolekcji antycznych rzeźb M u
zeum Narodowego w Poznaniu;

Justyna Kołodziej (UMK Toruń), 
Składniki handlowych prepara
tów  stosowanych do usuwania 
p rzem a lo w a ń  o le jn ych  i ich  
szkodliwość;

Andrzej Jarmiłko (UMK Toruń), 
Rodzaje i charakterystyka znisz
czeń malarstwa ikonowego na 
przykładzie ikon konserw ow a
nych w Zakładzie Konserwacji 
Malarstwa i Rzeźby Polichromo
wanej UMK w Toruniu;

Agnieszka Gawron (ASP Warsza
wa), Zagadnienia związane z kon
serwacją oprawnego zbioru akt 
sądu ziemskiego z XVI w.;

Jolanta Czuczko (UMK Toruń), 
Karta z miniaturami indyjskimi 
z czasów dynastii Wielkich Mogo- 
łów. Specyfika zabytku i wynika
jące z tego problemy konserwa
torskie;

Ewa Spała, Marek Pak (Politech
nika Świętokrzyska w Kielcach),

Rekonstrukcja gotyckiej wikarów
ki w  Szydłowie;

Milena Kaleta, Sylwia Kołodziej
czyk (Politechnika Świętokrzyska 
w Kielcach), Adaptacja zabytko
wej synagogi na cele kulturalno- 
-oświatowe;

Sławomir Majoch (UMK Toruń), 
Michał Żulichowski (ASP Kraków), 
Nieznany obraz malarza Medy- 
ceuszy Pietra Dandiniego. Zagad
nienia artystyczne i konserwator
skie;

M agdalena Skulska (ASP War
szawa), January Suchodolski, por
tret Wojciecha Suchodolskiego, 
zapewne 1856-1875 (dotychczas 
uchodzący za ivizerunek Jana hr. 
Suchodolskiego z pocz. XIX w.);

Marcin Zegnałek (UMK Toruń), 
Peruwiańskie rytualne naczynie 
kultowe z V w. i jego konserwa
cja;

Csilla Karsay (ASP Warszawa), 
K onserwacja porta lu  kościoła  
p.w. św. Wawrzyńca w Żółkw i na 
Ukrainie;

M irosław Cholewka (UMK To
ruń), Konserwacja barokowej rzeź
by św. Jana Nepomucena z Tol
kmicka  — przykład rekonstrukcji 
i aranżacji;

Tomasz Czujko (UMK Toruń), 
Konserwacja barokowej rzeźby 
św. Mikołaja ze Skwierzyny — 
przykład pełnej rekonstrukcji for
my rzeźbiarskiej przez flekownie 
i uzupełnianie zaprawami;

Marcin Pikus (UMK Toruń), Kon
serwacja barokowej rzeźby św. 
Jadwigi z Zagania — problem eks
trakcji zm yd lonych  przeolejeń  
oraz rekonstrukcja form y rzeź
biarskiej;

Arkadiusz Maciej (ASP Kraków), 
Historia konserwacji cudownego 
obrazu NMP z klasztoru OO. Pau
linów na Jasnej Górze;

Piotr Obłog (UMK Toruń), Ba
dania dostępnych w handlu mas 
iniekcyjnych przeznaczonych do 
konserwacji kamiennych obiek
tów zabytkowych;
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Maciej Gibczyński (UMK To
ruń), Konserwacja fasad zabytko
wych kamienic toruńskich;

Joanna Skwiercz (UMK Toruń), 
Konserwacja chińskiej porcelany 
na przykładzie XVIII w. talerza 
z M uzeum Narodowego w Gdań
sku;

Grzegorz Wiatr (UMK Toruń), 
Konserwacja pokrywy czerwono- 
figurowej wazy greckiej z M u
zeum Archeologicznego w Krako
wie;

Tomasz Korzeniowski (UMK 
Toruń), Jan Marczak (WAT War
szawa), Laserowe oczyszczenie re
liefowych p ły t przedprożowych 
z XVIII w. z Muzeum Narodowe
go w Gdańsku i ich konserwacja.

W podsumowaniu jednego z blo
ków referatów wystąpił prof, dr

hab. Andrzej Tomaszewski postu
lując m.in. rozszerzenie grona od
biorców konferencji o starsze po
kolenia środowiska konserwator
skiego oraz zwiększenie liczby wy
stąpień przedstaw icieli uczelni 
konserwatorskich spoza Torunia. 
Trzeciego dnia konferencji jej 
uczestnicy wzięli udział w wykła
dzie dr. Marka Rubnikowicza, za
stępcy Generalnego Konserwato
ra Zabytków, który przedstawił 
aktualne zmiany w strukturze Służ
by Ochrony Zabytków. Istotnym 
uzupełnieniem programu było spot
kanie z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków Zbigniewem Naw roc
kim, który zaprezentował wybra
ne realizacje konserwatorskie hi
storycznego centrum Torunia.

W konferencji wzięli udział 
studenci UMK w Toruniu, ASP 
w Warszawie, ASP w Krakowie 
i ASP w Gdańsku, Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach oraz 
Politechniki Krakowskiej, a także 
Wyższej Szkoły Technik Restaura
cji i Konserwacji w Litomyślu 
w Czechach. Spotkanie — już po 
raz drugi — zorganizowane zostało 
przez Koło Naukowe Studentów 
Konserwacji Dzieł Sztuki UMK. 
Podobnie jak w roku ubiegłym ma
teriały konferencji zostaną opu
blikowane jako kolejny już tom 
serii „Studenci o konserwacji”, 
natomiast III Ogólnopolska Kon
ferencja Naukowa Studentów Kon
serwacji Zabytków odbędzie się 
w Toruniu w dniach 22-24 lutego 
2001 r.
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