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Program 
konferencji

15.00-15.20 Andrzej Kozieł (Uniwersytet Wrocławski)
 Czy w jeleniej Górze w dobie baroku istniało środowisko malarzy?
15.20-15.40 Beata SeBzda (regionalny ośrodek Badań i dokumentacji zabytków
 we Wrocławiu), emiliA KłodA (Uniwersytet Wrocławski)
 Barokowy cykl portretów Piastów śląskich z dawnego klasztoru
 Cystersów w Krzeszowie
15.40-16.00 dorota BurdaCh (Uniwersytet Wrocławski)
 malarska rodzina lorenzów i ich dzieła w Kowarach
16.00-16.20 GABrielA otręBsKA (Uniwersytet Wrocławski) 
 Barokowe ołtarze iluzjonistyczne w dawnym księstwie świdnickim
16.20-16.40 dyskusja
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16.40-17.00 PrzerWA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
17.00-17.20 ArKAdiUsz mUłA (muzeum regionalne w jaworze)

 Krzeszowski opat dominicus Geyer (1696-1726) i malarze
17.20-17.40 MariuS Winzeler (städtische museen zittau)
 Von Kukus nach zittau – der maler Franz Anton Brosch und die
 Gebirgslandschaft im 18. jahrhundert
17.40-18.00 WojCieCh KAPAłCzyńsKi (Wojewódzki Urząd ochrony zabytków
 we Wrocławiu, delegatura w jeleniej Górze)
 Konserwacja barokowych ołtarzy w jeleniej Górze
18.00-19.00 dyskusja, podsumowanie obrad i zakończenie konferencji
---------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ 3 (sobota, 16.10.2010)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9.00-14.00 zwiedzanie kościołów: 

Św. jana Chrzciciela w jeleniej Górze-Cieplicach zdroju, 
imienia nmP w Kowarach
oraz Wniebowzięcia nmP i Św. maternusa w lubomierzu
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Sponsorzy:
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Projekt – Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu jest współfinasowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu 
państwa przy  wsparciu Euroregionu Nysa

----------------------------------------------------------------------------------------------------
DZIEŃ 1 (czwartek, 14.10.2010)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.10-13.30  eugeniuSz gronoStaj
 multimedialna prezentacja wyglądu jeleniej Góry w czasach baroku
13.30-13.50 Powitanie gości konferencji  
13.50-14.10 helenA BrožKoVá (Uměleckoprůmyslové museum v Praze)  
 České a slezské sklo – dvě strany téže mince?
14.10-14.30 steFAniA ŻelAsKo (muzeum Karkonoskie w jeleniej Górze)    
 Cieplickie warsztaty zdobnicze w epoce baroku
14.30-14.50 elŻBietA GAjeWsKA-ProroK (muzeum narodowe we Wrocławiu)

AleKsAndrA j. KAsPrzAK (muzeum narodowe w Warszawie)
szklarstwo na Śląsku w 2 połowie XVii i 1 połowie XViii wieku.
mocodawcy, hutnicy i zdobnicy szkła

14.50-15.10 moniKA ŻerniK (Uniwersytet Wrocławski)
 Preisslerowie – barokowi malarze szkła i porcelany i ich związki 
 z czeskimi oraz śląskimi mecenasami
15.10-15.30 dyskusja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.30-15.50 PrzerWA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.50-16.10 jan WraBeC (Uniwersytet Wrocławski)
 Kościoły barokowe na Pogórzu izerskim – pomiędzy dominium
 schaffgotschów i lubomierzem
16.10-16.30 ArtUr KWAŚnieWsKi (Politechnika Wrocławska)
 nie-barokowa rezydencja w okresie baroku – abnegacja czy 
 demonstracja? Casus siedzib rodu schaffgotschów w XVii-XViii w.
16.30-16.50 miChAł PieCzKA (Uniwersytet Wrocławski)
 założenie pałacowo-ogrodowe w radomierzycach jako przykład 
 późnobarokowej architektury nawodnej z pogranicza śląsko-łużyckiego
16.50-17.10 ChristoPher sChmidt 
 schlesische Kulturerbe im Wernersdorf (Pakoszów)
17.10-17.30 dyskusja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.30-17.50 PrzerWA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.50-18.10 BoGUsłAW CzeChoWiCz (Univerzita hradec Králove)
 Kaplica na Śnieżce jako akt chrystianizacji sudetów. nowe spojrzenie
 na symbolikę najwyżej położonej świątyni ziem Korony Czeskiej
18.10-18.30 Martin KruMMholz (Ústav dějin umění Akademie věd Čr)

„seiner zeith haben sr: excell in englandt aufn landt  in einem 
 hauss gewohnet“. stavební činnost na gallasovských panstvích 
 na počátku 18. století

18.30-18.50 zUzAnnA miKołAjeK (Uniwersytet Wrocławski) 
 Artystyczne przejawy działalności bractw katolickich w czasach 
 baroku na pograniczu śląsko-czesko-łużyckim
18.50-19.15 dyskusja i zakończenie 1 dnia obrad
19.15 spotkanie towarzyskie dla uczestników konferencji i zaproszonych gości
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIEŃ 2 (piątek, 15.10.2010)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.00-9.20 MaCiej BronieWSKi (Uniwersytet im. Adama mickiewicza w Poznaniu)
 Barokowe prospekty organowe pogranicza śląsko-łużyckiego
9.20-9.40 mAriUsz smolińsKi (Uniwersytet Warszawski)

 Giovanni domenico rossi – lombardzki rzeźbiarz w Czechach, 
 na Śląsku i w księstwach rzeszy

9.40-10.00 jAKUB jAGiełło, PAWeł miGAsieWiCz (Uniwersytet Warszawski)
 dzieła mistrza nagrobka Georga Plisckego
10.00-10.20 AnnA PtAK-GUsin (Wyższa szkoła rzemiosł Artystycznych 
 i zarządzania we Wrocławiu)
 Weissfeldt czy hvitweldt? nieznane wiadomości o norweskim   
 pochodzeniu rzeźbiarza, działającego na śląsko-czesko-łużyckim  
 pograniczu
10.20-10.40 dyskusja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.40-11.00 PrzerWA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.00-11.20 Ks. tAdeUsz FityCh
 (Wałbrzyska Wyższa szkoła zarządzania i Przedsiębiorczości)
 Wymowa i przesłanie ołtarza głównego w pocysterskim kościele
 św. jana Chrzciciela w Cieplicach
11.20-11.40 dariuSz galeWSKi (Akademia muzyczna we Wrocławiu)
 jezuici w pejzażu kulturowym i artystycznym jeleniej Góry 
 (1629-1776)
11.40-12.00 dAnUtA ChAłAt (Uniwersytet Wrocławski)
 malowidła sklepienne kościoła łaski pw. Krzyża Świętego
 w jeleniej Górze – katolicka sztuka w służbie protestantów 
12.00-12.20 rainer SaChS
 die schlesischen Glasmaler bis zum ende des 18. jahrhunderts 
 in der archivalischen Überlieferung
12.20-12.40 dyskusja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.40-14.00 PrzerWA oBiAdoWA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.00-15.00 zwiedzanie kościoła parafialnego pw. św. erazma i św. Pankracego
 w jeleniej górze
 Powrót do sali obrad w Książnicy Karkonoskiej

Program międzynarodowej konferencji naukowej:

Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich
Sztuka baroku na śląsko-czesko-łużyckim pograniczu. 


