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PROGRAM
Prowadzenie i moderowanie:
Bogna Świątkowska
pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana

10.00 – 10.05

Powitanie uczestników przez prezydenta Romana Ciepielę

10.10 – 10.40

Zarządzanie dziedzictwem – historyczne oblicze Tarnowa

Paneliści: dr hab. Monika Bogdanowska – Małopolski Wojewódzki Konserwator
Zabytków, dr Marcin Borys – zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego
w Tarnowie, ks. dr Piotr Pasek – Diecezjalny Konserwator Zabytków w Tarnowie,
Andrzej Szpunar – p.o. kierownik delegatury w Tarnowie/Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Krakowie
10.45 – 11.00

Dziedzictwo historyczne: rola w budowaniu marki miejsca
turystycznego. Fakty i mity – dr Bartłomiej Walas.
Prowadzący projekt Miasta Krakowa Miasta Historyczne 3.0,
nauczyciel akademicki – specjalista z zakresu polityki turystycznej
i marketingu z dorobkiem naukowym i wdrożeniowym

11.10 – 11:30

Przerwa kawowa

11.30 – 11.55

Studium przypadku – Zamość miasto na liście światowego
dziedzictwa UNESCO – Andrzej Urbański – zastępca dyrektora
Muzeum Zamojskiego w Zamościu

12.00 – 12.45

Ochrona i rozwój miast historycznych

Poszukiwanie impulsów rozwojowych miasta. Różnorodne potrzeby, wielość punktów
widzenia partnerów miejskiego procesu. Jak wykorzystać dziedzictwo historyczne
w rozwoju Tarnowa?
Paneliści: Roman Ciepiela – prezydent Tarnowa, Anna Daraż – właścicielka Ana
Belle Patissere w Tarnowie, Paweł Kucharczyk – restauracja U Jana, ks. Adam
Nita – proboszcz bazyliki katedralnej, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska – Fundacja
Centrum Architektury, Mariusz Przywara – właściciel Aparthotel ZAKĄTNA

Po przerwie
14.30 – 15.00

Pomnik historii, krok po kroku – dr Andrzej Siwek.
Zajmuje się problemami ochrony dóbr kultury i zarządzania
dziedzictwem, ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazów
historycznych oraz miejsc światowego dziedzictwa

15.05 – 16.00

Dyskusja miejska: Wyprawa po złote runo – współtworzenie
miejskiego sukcesu

Czy istnieje miasto doskonałe? Co ważniejsze, społeczeństwo, biznes czy historia?
Czy poznanie dziedzictwa historycznego i szacunek do niego jest gwarantem
miejskiego sukcesu? Co nas łączy, co nas dzieli? Jak poznać i zrozumieć wspólne
potrzeby oraz ograniczenia?
Uczestnicy dyskusji: dr Marzena Bac – ekspert programu rewitalizacji Tarnowa,
Robert Cichoń – prezes Zarządu Stowarzyszenia Zmieńmy Stare Miasto Tarnów
dr Jakub Kwaśny – przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie,
dr Marcin Rzegocki – dyrektor Fundacji Auxilium w Tarnowie, członek
Nieformalnej Grupy Tarnowskiej, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska – Fundacja
Centrum Architektury, Grzegorz Mazur – zastępca przewodniczącego zarządu
Osiedla Starówka

NASI EKSPERCI
dr hab. MONIKA BOGDANOWSKA - Małopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Autorka koncepcji działania na rzecz ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami w województwie małopolskim, opiera się na
tworzeniu wokół bogatej narracji kulturowej woj. małopolskiego
programów promocji, ochrony, ratowania i udostępniania
obiektów dziedzictwa, miejsc i przestrzeni. Za kluczowe w pracy
wojewódzkiego konserwatora zabytków uznaje podejmowanie
starań zmierzających do poprawy relacji między obywatelami,
a urzędem oraz wspieranie wszelkimi dostępnymi środkami
społecznych aktywności na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem. Dr hab. Monika
Bogdanowska posiada wszechstronne wykształcenie z zakresu konserwatorstwa
i ochrony zabytków. W 2005 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2012 r.
uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie
konserwacja-restauracja dzieł sztuki, na Wydziale Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki
ASP w Krakowie. Przez wiele lat pracowała czynnie jako konserwator, m.in. w Pracowni
Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki
ASP w Krakowie czy przy konserwacji wielu obiektów na terenie Krakowa (m.in. kościół
p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Collegium Novum
UJ), poznając praktyczną stronę tego zawodu. Jako pracownik naukowy Wydziału
Architektury PK zajmowała się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą teorią
i praktyką konserwacji, co znalazło odbicie w licznych publikacjach. Jest aktywnie
zaangażowana w ochronę zabytków, regularnie włączając się w działalność organizacji
społecznych działających dla dobra Krakowa i ochrony zabytków.
Agnieszka Rasmus – Zgorzelska – Fundacja Centrum Architektury–
absolwentka anglistyki na UW i Studium Urbanistyki i Gospodarki
Przestrzennej na Wydziale Architektury PW; studiowała także
Komunikowanie w Programie Studiów Europejskich/Institut
D’Etudes Politiques de Paris w warszawskiej SGH oraz na wydziale
studiów międzykulturowych na Warwick University w Wielkiej
Brytanii. Redaktorka publikacji w języku polskim i angielskim,
tłumaczka i autorka tekstów o architekturze, wnętrzach,
designie, urbanistyce, kulturze i społeczeństwie w pismach
branżowych i popularnych. 2009-2011 red. w mies. „Architektura-m” i red. prowadząca
magazynu „Architektura od wnętrza”, 2015-2016 sekr. red. ArtBusiness. Współtwórczyni
i członkini zarządu Fundacji Centrum Architektury. W CA m.in. współkuratorka
wystawy „Przekierowanie. O zmianie w architekturze” na festiwal Łódź Design 2011
z programem „Sześć wykładów o zmianie w architekturze”, programu „Koszty, emocje,
odpowiedzialność. Jak podejmowane są dzisiaj decyzje o architekturze i przestrzeni”
dla Łódź Design 2012 oraz wystawy „For Example. New Polish House” pokazywanej
w kilkunastu miastach Polski i Europy. Prowadzi projekty wydawnicze, jest kuratorką
nietypowych wydarzeń związanych z popularyzowaniem wiedzy o architekturze.

dr Andrzej Siwek, Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zajmuje się
problemami ochrony dóbr kultury i zarządzania dziedzictwem,
ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazów historycznych
oraz miejsc światowego dziedzictwa. Absolwent Uniwersytetu
Jagiellońskiego – historii (1987) pod kierunkiem prof. dra hab.
Juliana Dybca i historii sztuki (1991) pod kierunkiem prof. dra hab.
Jana Ostrowskiego. Doktorat z zakresu: architektura i urbanistyka,
obroniony na Politechnice Krakowskiej w 2014, pod kierunkiem
dra hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, wyróżniony w Konkursie Generalnego
Konserwatora Zabytków RP oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące
ochrony zabytków i muzealnictwa. W latach 1992 – 2006 pracownik Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, 1997 - 2006 zastępca Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Krakowie. Od 1993 związany z Regionalnym Ośrodkiem
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie, od 2006 kieruje Oddziałem
Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie. Członek Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej Miejsca
Światowego Dziedzictwa „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”,
PKN ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenia Historyków
Sztuki. Autor wystaw: „Z serwantki i kredensu. Ceramika z trzech krakowskich kolekcji”.
Muzeum Historii AGH i Historii Techniki, 2006 oraz wystawy fotograficznej „Zabytki ze
szkicownika Stanisława Wyspiańskiego” (z Fundacją WyspArt, 2007).
Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska
zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt
projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze
i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów
i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka
naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna
pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001),
autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych
i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej
Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury
i Przestrzeni Publicznej Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury
Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

Andrzej Urbański zastępca Dyrektora Muzeum Zamojskiego w
Zamościu – archeolog, wieloletni dyrektor tej placówki, organizator
krajowych i międzynarodowych wystaw archeologicznych
oraz transgranicznych projektów kulturowych, inicjator sesji i
wydawnictw muzealnych, przewodnik turystyczny po Zamościu i
Roztoczu.

dr Bartłomiej Walas - Dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, koordynator projektów
strategicznych w Wydziale ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
w latach 2018-2021. Specjalista w zakresie polityki turystycznej i
marketingu terytorialnego. W latach 1996-2008 dyrektor Polskiego
Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu a w latach 20082017 wiceprezes i p.o. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
odpowiadający za strategię marketingową na rynkach
zagranicznych. Członek Rady Ekspertów przy Ministrze Rozwoju,
Pracy i Technologii oraz Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jest autorem
między innymi strategii marketingowej Polski w sferze turystyki, strategii marki hoteli
PPH, diagnozy turystyki w Warszawie, polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata
2021-2018, podręczników, artykułów naukowych i licznych analiz rynku turystycznego.

NASI GOŚCIE
dr Marzena Bac – ekspert programu rewitalizacji Tarnowa,
dr Marcin Borys zastępca dyr. Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
Robert Cichoń – prezes zarządu Stowarzyszenia Zmieńmy Stare Miasto Tarnów,
Anna Daraż – właścicielka Ana Belle Patissere w Tarnowie,
Paweł Kucharczyk – restauracja U Jana,
dr Jakub Kwaśny – przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie,
ks. Adam Nita – proboszcz bazyliki katedralnej,
ks. dr Piotr Pasek – Diecezjalny Konserwator Zabytków w Tarnowie,
Mariusz Przywara – właściciel Aparthotel ZAKĄTNA,
Andrzej Szpunar p.o. kierownik delegatury w Tarnowie, Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Krakowie,
dr Marcin Rzegocki – dyrektor Fundacji Auxilium w Tarnowie, członek Nieformalnej
Grupy Tarnowskiej,
Grzegorz Mazur – zastępca przewodniczącego zarządu Osiedla Starówka.

