
DLA WSZYSTKICH w WKiRDS – „ku pamięci”
i przyjemności w czasie pandemii koronawirusa, 

1 kwietnia 2020 

Wspominki z czasu triumfu – 70-lecia wydziału – dedykuję WSZYSTKIM 

na kontynuację dobrego losu - Iwona Szmelter )))



Nasz wydział



.



Jako reakcja 
na  szok ruin 

powstała idea

kształcenia w Polsce

konserwatorów

na poziomie akademickim

w Toruniu 1946,

Warszawie 1947,

Krakowie 1948.

Zaczęlismy w czasach po katastrofie II wojny światowej 



Warszawa, Krakowskie Przedmieście 3-5

Tu odbudowano 
pałac pod nr 5, 

obecną siedzibę 
Rektoratu, Wydz. 

Malarstwa i Grafiki 
ASP

(były Pałac 
Czapskich, 

Raczyńskich)



Zamek Królewski 
od strony Placu Zamkowego i od Wisły;

1947 i obecnie 



„Cały kraj buduje stolicę” – fenomenalny zryw całego 
narodu, wyraz patriotyzmu i chęci normalnego życia



Prof. Bohdan Marconi
kontynuator artystycznej tradycji rodzinnej, erudyta, muzyk i konserwator czołowych obrazów, 

w tym powojennej restauracji obrazów Jana Matejki, latach 1945-1952, inicjator studiów kons. 



Koordynacja odbudowy ruchomych zabytków w Warszawie. Współpraca z Laboratorium PP PKZ z Studium 
Konserwacji ASP. W  1955 roku ideą prof. Bohdana Marconiego było powołanie Instytutu, to jest 
utworzenie instytucji łączącej w zakresie działania badania naukowe i prace konserwatorskie na 

najwyższym poziomie wykonawczym.



Prof. Adam Roman,(1916-2013) 
rzeźbiarz i profesor ASP w Warszawie, długoletni kierownik 
Katedry Konserwacji Rzeźby Kamiennej, autor m.in. Sztafety.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztafeta_(rze%C5%BAba)


Adres Wydziału od 1972 roku:  Wybrzeże 
Kościuszkowskie 37, Warszawa 

i  obecnie



prof. Juliusz Bursze
(1928-1995)

Po doświadczeniach w pracowniach 
konserwatorskich MNW, Muzeum w 
Wilanowie, oraz ratowania zabytków po 
powodzi  we Florencji w 1966 Juliusz 
Bursze podjął
w 1970 r. pracę na stanowisku st.
wykładowcy ASP w Warszawie
i zajął się reorganizacją studiów
konserwatorskich.

Trzykrotnie piastował funkcję dziekana 
Wydziału Konserwacji, przez jedną 
kadencję był prorektorem do spraw 
nauki. Po nagłej śmierci  rektora-
prof. L. Tomaszewskiego - przez pół 
kadencji piastował godność Rektora
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Był promotorem około stu magisteriów.



Prof. dr Wojciech Kurpik, ur.1931- )
Po studiach w ASP w Warszawie, w  1956 
zatrudniony został przez PP Pracownie 
Konserwacji Zabytków (PKZ) w 
Warszawie, a w 1960 przeniesiony na 
stanowisko kierownika pracowni do 
Zakładu PKZ w Toruniu. Pogłębiał tam 
wiedzę konserwatorską na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika (UMK) , gdzie w roku 
1962 uzyskał tytuł drugi magisterski na 
Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Pracował 
w Muzeum Budownictwa Ludowego w 
Sanoku. Zorganizował tam pracownię 
konserwatorską, która wspomaga muzea 
południowo-wschodniej Polski. Ratował 
zabytki Florencji.

Powołanie do Komisji Konserwatorskiej ikony Matki Boskiej 
Częstochowskiej (1979) i podjęcie pracy dydaktycznej  w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie (1980). W 199o r. otrzymał tytuł 
profesora. W ASP piastował stanowiska dziekana Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Rektora ASP (1996-99).



Międzyuczelniany Instytut Konserwacji
i Renowacji Dzieł Sztuki

z biurem w ASP w Warszawie
i delegaturą w ASP w Krakowie.

Główne aspekty działalności:
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

EKSPERTYZY ORAZ BADANIA ZABYTKÓW
KOMPLEKSOWA KONSERWACJA

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

http://www.mik.edu.pl/
http://www.mik.edu.pl/realizacje/muzeum-palac-w-wilanowie-prace-konserwatorskie/
http://www.mik.edu.pl/realizacje/konserwacja-rzezb-gipsowych-muzeum-lazienki-krolewskie/
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Lasery



.



International Network of Contemporary Art (INCCA) od 1999; 
Central - Eastern Europe (INCCA - CEE) – od 2009



.

• .

Sztuka konserwacji i restauracji, 

Cesare Brandi - jego myśli oraz 

debata o dziedzictwie;



.

Nasza publikacja International Network of Contemporary Art. (INCCA):

Innovative  Approaches to the Care of Contemporary Art



Monografia
WKiRDS Warszawa

“Between Science and Art”
red. Marzenna Ciechańska

Teksty przedstawiają 

szeroki zakres 

projektów  z ostatnich 

kilku lat, realizowanych 

w ramach różnego 

typu twórczych prac 

badawczych w 

dziedzinach nauki, 

sztuki i praktyki 

konserwatorskiej.



Nowe publikacje, m.in...



.

https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/11/art-kraj.jpg


Nagrody Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków 2017



Nagrody, 
wyróżnienia...
dzieje się…



„CARE ! Konferencja”, wykłady, 
prezentacje, wystawy, projekty…

CARE !

doktoraty w NACCA 

im.Marie Curie-

Skłodowskiej,  Horizon  

2020 UE

Wystawa mal. Pawławystawa malarstwa 

Pawła Jakubowskiego wystawa MIK podczas CARE !

https://wkirds.asp.waw.pl/2017/05/22/relacja-fotograficzna-z-konferencji-care-2017/_mik3066/
https://wkirds.asp.waw.pl/2017/05/22/relacja-fotograficzna-z-konferencji-care-2017/_mik3113/
https://wkirds.asp.waw.pl/2017/05/22/relacja-fotograficzna-z-konferencji-care-2017/_mik3111/
https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/MIK7006-1.jpg
https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/11/1-112.jpg


.

W Katedrze Kons.Mal. pożegnanie prof.dr hab. Joanny Szpor i Marii Lubryczyńskiej



Od 2017-2020 wieloletni projekt „Tarasin –metamalarstwo, 
badania i konserwacja malarstwa i reliefów 3D”, 

wystawy, publikacje, w Warszawie w XXI Galerii i w Kaliszu, sympozjum  „Nieznośna 
lekkość bytu”, numer specjalny „Sztuka i Dokumentacja” 2018

https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/DON0451.jpg
https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/DON0762.jpg
https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/DON0452.jpg


https://wkirds.asp.waw.pl/2017/1

0/22/wystawa-tajemnice-

obrazow-z-kosciola-

akademickiego-swietej-anny/

https://wkirds.asp.waw.pl/wp-content/uploads/sites/13/2017/10/PLAKAT-WYSTAWA.kompresja.jpg


Co roku
dzieje się

coś ciekawego 
w ramach 

Nocy Muzealnej, 
Festiwalu Nauki



.

Powstał jedyny na 
świecie periodyk dla 
młodych autorów 
(lub czujących się 
młodo)  skierowany 
ku  przyszłości …
Dostępny on-line !

ICAR 

International 
Journal of 
Young 
Conservators 
and Restorers 
of Works of Art



Jacy jesteśmy ?Zawsze gościnni, na przykład wobec 

zagranicznych stypendystów z ERASMUS-a, Polonii, itd.   



.
przyjacielscy



A jacy jesteśmy na luzie? 
„Homo Faber” i także „Homo Ludens”



.
Kontynuujemy dobrą tradycję od słynnych przedwojenych balowych 

zdarzeń artystycznych – po słynne cykle „Balów Gałganiarzy ASP”;

2005 - 2014…może jeszcze kiedyś ? 



Dociekliwi w badaniach



.
altruistyczni



sprawiedliwi 



Nagradzani, gdy pora na awanse 
z rąk Władz…



.

Kadra  WYDZIAŁU KONSERWACJI-RESTAURACJI DZIEŁ SZTUKI ASP, 

po Radzie Wydziału w dniu  22.11.2017



.

Motto futurystyczne: Anielska opieka, Janusz Stanny, technika własna, 2001

najlepszej przyszłości ! 
Wybaczcie brak ogarnięcia całości zdarzeń, może w przyszłości, przysyłajcie materiały, dziękuję za uwagę, Iwona Szmelter )))


