
 PROGRAM SPOTKAŃ AUTORSKICH
Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego

w Synagodze przy ul. Lubelskiej 4. Wstęp wolny.

2 sierpnia (poniedziałek) godz.15.00 - hist. sztuki Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska

O klęskach elementarnych w Kazimierzu Dolnym.

Kazimierz położony nad Wisłą, a jednocześnie w dorzeczu Grodarza zasilanego strugami 
płynącymi dnem wąwozów - zawsze narażony był na powodzie i gwałtowne napływy wód 
opadowych. O staropolskich zapisach na ten temat mówi Jadwiga Teodorowicz-Czerepińska, 
cytując m.innymi wyjątki z Kroniki o/o Reformatów i "Pieśń o nawalnym dżdżu" z 1644 roku.

3 sierpnia (wtorek) godz.15.00 - prof. dr hab. Marian Harasimiuk, dr Justyna Warowna

Małopolski Przełom Wisły – perspektywa rozwoju regionu jako geoparku.

Idea geoparków jako regionów aktywizacji turystycznej rozwija się w Europie od końca lat 80-
tych  XX w., a zdefiniowanie pojęcia i roli geoparków, dokonane przez UNESCO, nastąpiło w 
roku 1999. Obecnie, w Europejskiej Sieci Geoparków, działają już 33 obszary.
W bieżącym roku podjęte zostały prace nad przygotowaniem projektu geoparku dla 
Małopolskiego Przełomu Wisły. Regionu, który ma unikalne walory w skali międzynarodowej 
w zakresie przyrody nieożywionej. Wyróżnia się także w zakresie walorów kulturowych.
Na spotkaniu zaprezentowana zostanie idea geoparków i najciekawsze walory regionu.

4 sierpnia (środa) godz.15.00 -  po projekcji spotkanie z autorami filmu.

„Abudibi Abudabi” - reż. Cezary Garbowicz i Tomasz Szczykutowicz
To dość niezwykły film. Autorzy mówią, że powstał z chęci wszystkich i ze środków własnych. 
Jego akcja obraca się wokół życia kazimierskiej bohemy. Jakkolwiek postaci występujące w 
filmie nie są anonimowe jednak widz na pierwszy rzut oka nie zawsze zorientuje się kim są 
naprawdę - bowiem fikcja, przyprawiona szczyptą nostalgii, przeplata się z rzeczywistością, 
ukazując obraz Kazimierza  daleki od tego jaki znamy z weekendowych pobytów. Film, 
którego prapremiera odbyła się podczas 8. Lata Filmów w 2002 roku, emitowany również 
parokrotnie w TVP Kultura, obrósł już legendą - nic nie tracąc na aktualności.

5 sierpnia (czwartek) godz.15.00 - Adam Madejski

Realia ochrony krajobrazu.

Parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu od początku swego istnienia oparte 
zostały na bardzo wątłych podstawach prawnych. Chodzi zarówno o ustawodawstwo w 
zakresie ochrony przyrody jak i planowania przestrzennego. Następujące co kilka lat zmiany 
przepisów odbierały instytucjom zarządzającym chronionymi obszarami kolejne kompetencje. 
Czy jesteśmy zatem skazani na nieuchronną degradację krajobrazu i pogłębiający się chaos 
w otaczającej nas przestrzeni?

6 sierpnia (piątek) godz.15.00 - po projekcji spotkanie z autorem filmu

„Album Kazimierski” - reż. Tadeusz Pałka

"Album Kazimierski" jest jedyną audiowizualną monografią miasta. Album ten, został ułożony 
według idei Tadeusza Michalaka i Tadeusza Pałki, w tym mieście urodzonych i osiadłych tu 
na stałe w jesieni życia. Historia miasta to wspomnienia dzieciństwa, fotografie i budowle . 
Film jest opowieścią o losach miasta, wojnach i ludziach, sztuce i przyrodzie.

7 sierpnia (sobota) godz.15.00 - arch. Tadeusz Michalak

„Panny śpiewające” z Kazimierza.

Osiemset lat temu, gdy to piękne miejsce nad Wisłą nazywało się jeszcze Wietrzną Górą, od 
strony źródeł rzeki przybyli tu zakonnicy i zakonnice. To od nich zaczęła się pisana historia 
Kazimierza. Szukamy dzisiaj śladów ich obecności, a brak udokumentowanych informacji 
sprzyja powstawaniu różnych fantastycznych hipotez.


